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Dot.:  przetargu nieograniczonego na usługę sporządzenia dokumentacji tj. inwentaryzacji 

powykonawczej architektoniczno-budowlanej wraz z instalacjami: wodno-

kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, gazową oraz przewodów 

wentylacyjnych i spalinowych, w budynkach mieszkalnych położonych w Radomiu, 
ogłoszonego w dniu 20.05.2011r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na 
stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: 
http://www.portal.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 144291-2011). 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759 z późn. zm.) przesyłamy odpowiedzi jakie zostały 
udzielone w związku z przysłanymi przez wykonawców zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna): 

 
 

Pytanie 1: 
 
W jakim celu ma zostać sporządzona dok. inwentaryzacji? 

Odpowiedź:  

Zamawiający zleca wykonanie dokumentacji, ponieważ wymienione w SIWZ budynki mieszkalne nie 
posiadają dokumentacji technicznej. Ponadto wynika to z przepisu art. 29 ust. 1d pkt 1, ustawy z dnia 
24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.), mówiącego, że do 
czasu wyodrębnienia własności ostatniego lokalu, na dotychczasowym właścicielu nieruchomości czyli 
Gminie (jeżeli uchwała właścicieli lokali nie stanowi inaczej), spoczywa obowiązek opracowania lub 
aktualizacji dokumentacji technicznej budynku.  
Pytanie 2: 
Czy należy wykonać nową dokumentację inwentaryzacyjną, czy istnieje starsza? 

Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż należy wykonać nową dokumentację. Nie istnieje starsza dokumentacja. 
 

Pytanie 3: 
Czy inwestor posiada aktualną dokumentację techniczną oraz jakich branż oraz czy posiada 
dokumentację budynków w wersji elektronicznej oraz dwg? 
 

Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż inwestor nie posiada aktualnej dokumentacji technicznej tj. 
architektoniczno-budowlanej oraz dokumentacji żadnych branż. Nie posiada również dokumentacji  
w wersji elektronicznej oraz dwg. 

 
Pytanie 4: 
Czy jest dostępna dokumentacja techniczna dla wszystkich 17 budynków? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż nie jest dostępna dokumentacja dla żadnego z 17 budynków mieszkalnych 
ujętych do przetargu. 
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Pytanie 5: 
Czy wszystkie trasy przewodów np. elektrycznych w mieszkaniach i pomieszczeniach użytkowych mają 
zostać zinwentaryzowane, czy wystarczą tylko główne punkty takie jak gniazda, wyłączniki, 
oświetlenie? 

Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, iż mogą być zaznaczone w mieszkaniach i pomieszczeniach użytkowych tylko 
główne punkty, takie jak gniazda, wyłączniki, oświetlenie. 
 

Pytanie 6: 
Co w przypadku kiedy osoby zajmujące się inwentaryzacją nie zostaną wpuszczone do części lokali. Czy 
Zarządcy danej wspólnoty mieszkaniowej będą zobowiązani do udzielenia pomocy w tym zakresie? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż Zarządcy poszczególnych nieruchomości są zobowiązani do udzielania 
wszelkiej pomocy wynikającej z ich obowiązków i uprawnień. W przypadku braku możliwości wejścia do 
danego lokalu, inwentaryzacja sporządzona jest np. poprzez porównanie lokali gdy są np. powtarzalne 
te same układy, piętra, piony itp. Gdyby był to lokal nietypowy, dokumentacji jego by nie wykonano. 
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