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Wszyscy uczestnicy postępowania  
 
 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                    

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 
nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1710 t.j.) na: „Usługę 
sporządzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków Sądu Okręgowego  
w Siedlcach oraz dla budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim wraz  
z wykonaniem przeglądu i inwentaryzacji urządzeń gaśniczych w wymienionych 
obiektach.” 

 
 

Działając zgodnie z Rozdziałem VII ust. 4 Zaproszenia do złożenia oferty, Zamawiający 
udziela wyjaśnień do złożonych w niniejszym postępowaniu pytań, które zostały 
zacytowane poniżej: 

 

➢ Pytanie nr 1: 

„Czy Zamawiający umożliwi wykonanie dokumentacji fotograficznej obejmującej całość budynków? 

 

✓ Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie dokumentacji fotograficznej. 

 

➢ Pytanie nr 2: 

„Czy w budynkach są strefy zagrożenia wybuchem?” 

 

✓ Odpowiedź: 

W budynkach nie ma strefy zagrożenia wybuchem. 

 

➢ Pytanie nr 3: 

„Jakiego rodzaju materiały przechowywane są w zakresie części 
magazynowej/technicznej/archiwum?” 

 

✓ Odpowiedź: 

Rodzaj przechowywanych materiałów w pomieszczeniach magazynowych i archiwach to 
papier biurowy i środki czystości. 
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➢ Pytanie nr 4: 

„Proszę o określenie znanej liczby użytkowników budynków (stali użytkownicy/czasowi 
użytkownicy)”. 

 

✓ Odpowiedź: 

Ilość pracowników dla lokalizacji: 

− Siedlce ul. Sądowa 2 – 136 osób (dodatkowo do 30 interesantów), 

− Siedlce ul. Kazimierzowska 31 – 45 osób (dodatkowo do 10 interesantów), 

− Sokołów Podlaski ul. Ks. Bosco 3 – 42 osoby (dodatkowo do 15 interesantów), 

Ilość interesantów jest zależna od ilości rozpraw w danym dniu. 

 

➢ Pytanie nr 5: 

„Czy Zamawiający dysponuje tzw. audytem dostępności architektonicznej dla budynków będących 
przedmiotem IBP?” 

 

✓ Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje w chwili obecnej audytem dostępności architektonicznej. 

 

 

Udzielne wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.  

 

 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
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