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DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO                                          Węgrów, dnia 11 maja 2021 r.  

            W WĘGROWIE 

    A.261-27/2021 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY 

dotyczące zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia 

nieprzekraczającej kwoty 130.000 złotych prowadzonego na podstawie  art. 2 ust. 1 pkt 

1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

2019 ze zm.), zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Sądzie 

Rejonowym w Węgrowie na „Opracowanie inwentaryzacji architektonicznej 

budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie”. 

 

Pytanie nr 1: 

Czy zakładane są odkrywki w ścianach stropach w celu inwentaryzacji instalacji, 

inwentaryzacji urządzeń i armatury w branży sanitarnej i elektrycznej? 

a) jw. lecz w celach architektonicznych? 

Odpowiedź na pytanie 1: 

Nie. 

 

Pytanie nr 2: 

W jakich godzinach i dniach i też poza godzinami pracy, będzie można wykonywać 

inwentaryzacje? (w opuszczonych dostępnych pomieszczeniach łatwiej i skuteczniej 

przeprowadzać inwentaryzacje). 

Odpowiedź na pytanie 2: 

Zamawiający informuje, iż prace inwentaryzacyjne będzie można wykonywać 

w godzinach urzędowania sądu, tj. 8:00-16:00 oraz poza godzinami w uzgodnieniu 

z Zamawiającym. 

 

Pytanie nr 3: 

W jakim celu służyć będzie inwentaryzacja architektoniczna? 

Odpowiedź na pytanie 3: 

Inwentaryzacja architektoniczna będzie opracowana m. in. w celu wykonania ekspertyzy 

ppoż. i aktualizacji powierzchni podatkowych 
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Pytanie nr 4: 

Czy jest dostęp na dach? 

Odpowiedź na pytanie 4: 

Tak. 

 

Pytanie nr 5: 

Dach stromy, płaski? 

Odpowiedź na pytanie 5: 

Płaski. 

 

Pytanie nr 6: 

Czy jest jakakolwiek dokumentacja archiwalna? 

   a) w części rysunkowej, rzuty, przekroje?  

   b) w części opisowej?  

   c) w jakiej branży? 

   d) czy będzie udostępniona?                                                                       

Odpowiedź na pytanie 6: 

Zamawiający informuje, iż posiada następującą dokumentację obiektu: 
 projekt architektoniczno-budowlany wraz z P.T. konstrukcji, P.T. instalacji wod-kan. 

i c.w.u. , instalacji c.o., P.T. technologii kotłowni, P.T. instalacji wentylacji mechanicznej, 

P.T. instalacji elektrycznych i teletechnicznych, P.T. linii kablowych 0,4Kv, P.T. Roboty 

drogowe; 

 projekt techniczny instalacji sieci logicznej z dedykowaną siecią energetyczną do 

zasilania sprzętu komputerowego; 

 dokumentację powykonawczą rozbudowy sieci komputerowej Wydziału Ksiąg 

Wieczystych; 

 projekt na remont sieci LAN wraz z zasilaniem dedykowanym wraz z dokumentacją 

powykonawczą;  

 projekt remontu części elewacji zewnętrznej budynku Sądu;  

 projekt remontu pomieszczeń Oddziału Administracyjnego wraz z dokumentacją 

powykonawczą; 

 projekt budowlany na docieplenie ścian i wymianę stolarki okiennej. 

Dokumentacja zostanie udostępniona/wypożyczona Wykonawcy po zawarciu umowy. 
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