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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 

„Modernizacja okablowania sieci LAN w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem  

w ramach projektu Cyfrowa Gmina” 

 

Projekt współfinansowany w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 3317/1/2021  
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy 
JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz 

wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” 
o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 

 

 

WYJAŚNIENIE Nr 1 treści SWZ 

 

W związku z pytaniami do specyfikacji warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, działając 

w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września  2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), wyjaśniam co następuje: 

 

1. W umowie w &3 pkt. 1 napisano, że: 

„Wykonawca wykona kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnej 
decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(decyzja o pozwoleniu na budowę / względnie zgłoszenie robót i zaświadczenie o braku 
sprzeciwu)”.  

Prace wykonywane wewnątrz budynku opisane w specyfikacji i programie PFU nie 
wymagają pozwolenia ani zgłoszenia robót, co potwierdziło Starostwo w Strzelcach 
Opolskich chyba, że obiekt jest zabytkiem. Prosimy o odpowiedź czy budynek Urzędu 
Miasta w Zawadzkiem, w którym mają być wykonywane prace jest wpisany do rejestru 
zabytków i będzie wymagał pozwolenia / zgłoszenia? Jeśli nie prosimy o wykreślenie tego 
zapisu. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, iż budynek Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem nie jest wpisany do rejestru 

zabytków. Jednocześnie Zamawiający informuje, że budynek Urzędu jest wpisany do Gminnej 

Ewidencji Zabytków. 

 

2. W specyfikacji SWZ w rozdziale II w pkt.1 ppkt. 1.5 napisano, że: 

„Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót  
i sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej”. 

Prosimy o odpowiedź co ma być podstawą do uzyskania inwentaryzacji geodezyjnej jeśli 
wykonywane prace mają być wewnątrz budynku? Prosimy o wykreślenie tego zapisu. 
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Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, iż inwentaryzacja geodezyjna jest wymagana tylko w przypadku, gdy 

wykonywane prace będą również wymagały wykonania robót w postaci budowy lub przebudowy 

sieci/przyłączy prowadzonych w gruncie poza budynkiem. 

 

 

3. W Programie Funkcjonalno – Użytkowym w pkt. 2 ppkt. 2.2. napisano, że: 

„Schemat pomieszczeń wraz z wymiarami stanowi załącznik nr 1 do PFU”. 

Prosimy o dołączenie tego załącznika, gdyż brak go w udostępnionych dokumentach. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający przekazuje schemat pomieszczeń – plik: załącznik nr 1 do PFU – schemat 

pomieszczeń.pdf 

  

 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ.   
Jednocześnie informuję, że nie ulega zmianie data oraz godzina składania i otwarcia  ofert. 
 

        
 
 

         B U R M I S T R Z 
 
                                                                                                         Mariusz Stachowski 
Kopia: 
1 x a/a 
 


		2022-06-27T11:24:10+0200




