
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego AB-PB-212-26/16 - wykonanie usługi rocznego 
przeglądu budowlanego na podstawie Ustawy o Prawie Budowlanym art. 62.1 pkt.1 oraz 
okresowego przeglądu technicznego na podstawie Ustawy o Prawie Budowlanym art. 62.1 
pkt.2. budynku WFOŚiGW w  Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11  
 
Pyt. 1. Z załączonych dokumentów wynika, że należy wykonać przegląd jednoroczny i 

pięcioletni tego samego budynku? 
Odpowiedź: TAK 
 

Pyt. 2. W skład przeglądu pięcioletniego wchodzi również branża elektryczna, jak mam odnieść 
się do tego elementu ?? Zapytanie ofertowe nie obejmuje tej branży. 
Odpowiedź: Przegląd nie obejmuje :  

- badania instalacji elektrycznej, 
- Piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, 

zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji 
przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, 

Zapytanie ofertowe nie obejmuje w/w zakresu przeglądów. 
 

Pyt. 3. Jeśli ofertę złożę e-mailową, to mam również dołączyć wszystkie pozostałe załączniki ? 
 Odpowiedź: TAK 
 

Pyt. 4. Kiedy zostanie wyłoniony wykonawca? 
Odpowiedź: Zaraz po zakończeniu terminu składania ofert, czyli 28.10.2016 ok. godz. 

15:25 
 
Pyt. 5. Czy w przypadku wybrania mojej firmy istniałaby możliwość przeprowadzenia kontroli 
w środę 2 listopada? 

Odpowiedź: TAK 
 
Pyt. 6. W jakim terminie po dokonaniu kontroli należy dostarczyć Państwu protokół i czy można 
go przesłać drogą pocztową? 

Odpowiedź: niezwłocznie po zakończonym przeglądzie ale nie później niż do 
04.11.2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) 

 
Pyt. 7. Czy można złożyć ofertę tylko na jeden przegląd? 

Odpowiedź: NIE 
 

Pyt. 8. Który z budynków ma zostać objęty kontrolą roczną, a który pięcioletnią? 
Odpowiedź: Obydwa budynki mają być objęte kontrolą roczną i pięcioletnią. 

Pyt. 9. Czy przegląd dotyczy rocznego czy 5 letniego przeglądu? 

Odpowiedź: W szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia zał. nr 1 do Zapytania 
ofertowego, pkt. V.4 ppkt a i b dotyczy przeglądu rocznego zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 
 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm). 
Natomiast pkt V.4 ppkt. c) dotyczy przeglądu pięcioletniego zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2, 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm) 

 


