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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

Opracowanie kompleksowego, wielobranżowego Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

(PFU) wraz z zestawieniem planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych robót budowlanych w celu realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

zadania „Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz 

wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych i wybranych służb powiatowych 

wraz z zagospodarowaniem terenu” 

 

Nr postępowania S.AI. 272.2.7.2022 

 

 
Zarząd Powiatu Otwockiego reprezentujący Powiat Otwocki, przekazuje treść zapytań od 

Wykonawcy wraz z odpowiedziami. 

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający dopuści podpisanie podpisem elektronicznym oferty przesyłanej drogą 

elektroniczną? 

Odpowiedź na Pytanie 1 

Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie oferty w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej (podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub 

osobistym). 

Zamawiający w Rozdziale VIII pkt. 10 ppkt 2) Ogłoszenia wskazał, że ofertę można również 

złożyć: 

2) Przy użyciu  poczty elektronicznej, przesyłając w formie zaszyfrowanego pliku na 

adres: pzp@powiat-otwocki.pl , opatrzoną kwalifikowanym podpisem  elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, z zaznaczeniem w tytule wiadomości:  

Postępowanie o zamówienie publiczne na opracowanie kompleksowego PFU  dla 

zadania pn. „Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku …” - 

S.AI.272.2.7.2022 

 

Wykonawca  może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym 

przygotowuje dokument oferty lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji 

open-source ( np. 7 Zip). 

Jeżeli oferta  zostanie przesłana w formie zaszyfrowanego pliku należy: 

a) przesłać plik zabezpieczony hasłem w w/w formacie w terminie  do 

składania ofert tj. do dnia 11.03.2022 r. do godz. 11:00 
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b) Hasło do odczytu pliku oferty  należy przesłać  oddzielnym mailem  po 

terminie składania ofert, tj. 11.03.2022 r.  po godz. 11:00, ale do godz. 

11:30.  

 

Brak przesłania hasła do odszyfrowania oferty  w wyznaczonym terminie, uznany 

zostanie za niezłożenie oferty.” 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający dysponuje nieruchomością na cele budowlane? 

Odpowiedź na Pytanie 2 

Zgodnie z ust. 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia - Planowana inwestycja ma objąć swoim 

zakresem wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” nowego budynku siedziby Starostwa 

Powiatowego w Otwocku na działce o numerze ewidencyjnym nr 74/8, w obrębie 08 

Otwocka, o powierzchni 8440 m2, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku prowadzi księgę 

wieczystą nr WA1O/00064671/6 (mapa lokalizacyjna stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Opisu Przedmiotu Zamówienia) zgodnie z koncepcją architektoniczną, która stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Nieruchomość, na której będzie znajdował się siedziba Starostwa Powiatowego w Otwocku 

jest własnością Zamawiającego na podstawie otrzymanej darowizny od Skarbu Państwa. 

Celem tejże darowizny jest cel publiczny – siedziba Starostwa Powiatu Otwockiego. W 

przypadku niewykorzystania tej nieruchomości na przedmiotowy cel darowizna będzie 

podlegać odwołaniu. Tym samym nieruchomość może być wykorzystana jedynie na potrzeby 

siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku. Nieruchomość posiada dostęp do mediów w 

postaci energii elektrycznej, gazowej oraz przyłącza wodno-kanalizacyjnego, z wyłączeniem 

energii cieplnej. 

 

Pytanie nr 3 

Prosimy o potwierdzenie, że PFU ma spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego, par.19? 

Odpowiedź na Pytanie nr 3 

Zgodnie z ust. 2 pkt 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia – dokumentację, tj. PFU,  należy 

sporządzić w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności uwzględniając 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 

2021 r. poz. 2454) – w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zakresu przedmiotowej 

inwestycji. 

Zamawiający informuję, że powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część ogłoszenia o 
zamówieniu i będą wiążące przy składaniu oferty. 
 
 
 

 z up. Zarządu Powiatu 

            Krzysztof Szczegielniak 

Przewodniczący Zarządu 
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