
Inowrocław, dnia 27 stycznia 2022 roku  

  
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

 Zgodnie z § 26 ust. 1 oraz 2 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i roboty budowlane”, Kujawska 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu udziela wyjaśnień treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 

w przetargu nieograniczonym w przedmiocie zamówienia pn.:   

 

 

Wykonanie przeglądów budowlanych w budynkach mieszkalnych, garażach oraz 

lokalach użytkowych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie w latach 2022-2023 

 
 
Pytanie 1  

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, jak w ramach przeglądów 5-letnich ma stwierdzić, czy nie dokonano 

przeróbek na konstrukcji wewnątrz lokali i nie tylko (np. likwidacja kuchni i przeniesienie gazu do pokoju, robiąc aneks 

kuchenny)?  

 

Odp.  

Zamawiający informuje, że zgodnie z § 62 ust.1pkt 2 Prawo budowlane, obiekty budowlane powinny być w czasie ich 

użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli, co najmniej na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu 

technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Oznacza 

to, że istnieje obowiązek wejścia do mieszkań przy przeglądzie 5-letnim budowlanym. Natomiast przegląd instalacji gazowej 

wraz z sprawdzeniem jej szczelności jest w Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przedmiotem odrębnego postępowania 

przetargowego. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia oraz panującej sytuacji pandemicznej, Zamawiający dopuszcza 

możliwość wydłużenia terminów realizacji.  

 

 

Pytanie 2 – dot. zapisu SIWZ pkt IV  

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zakresu, tzn. czy w zakresie wykonania kontroli wchodzi również  

badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków 

ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji aparatów?  

 

Odp.  

Zamawiający informuje, że  zakres wskazany w dziedzinie przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej jest                         

w Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego.  

Zamawiający w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przytoczył zapisy Prawa budowlanego m.in. w celu określenia 

zasad działania i przebiegu przeglądów budowlanych będących przedmiotem zamówienia.   

 

 

Pozostałe zapisy i wymogi opisane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                Zarząd  

                                                                        Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

                                                                 w Inowrocławiu 

 

 


