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 Uczestnicy zapytania ofertowego 

 
W związku z poniższymi zapytaniami udzielamy odpowiedzi: 

 
Pytanie 1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  
Okresową (pięcioletnią ) kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych Gminy 
Mielec zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2017 poz.1332), wraz z placami rekreacyjnymi, zabaw oraz innych elementów i 
instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników 
występujących podczas użytkowania obiektu” 
  
W Prawie budowlanym zapis ten dotyczy art.62 ust.1 p.1 lit. a. – czyli kontroli okresowej 
wykonywanej co najmniej raz w roku. (rocznej) 
  
Proszę o szczegółowe wyjaśnienie , jakiego zakresu dotyczy zapytanie ofertowe ?  
  
Pytanie 2) Proszę również o przesłanie zestawienie powierzchni użytkowych podlegających 
kontroli obiektów oraz rok budowy. 
 
Ad 1) Przegląd zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2017 poz.1332) dotyczy kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego instalacji 
i przewodów co najmniej raz na pięć lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i 
przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego 
otoczenia. Kontrola tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i 
piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków 
ochrony od porażeń, oporności i izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatu. 
Przegląd dotyczy m.in. placów rekreacyjnych, zabaw oraz innych elementów i instalacji 
narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników 
występujących podczas użytkowania obiektu. 
 
 
Ad.2) Powierzchnia użytkowa obiektów: 
 
 1. Budynek komunalny w Goleszowie (OSP)  - 302 m2 
2. Plac zabaw w Goleszowie  
3. Budynek komunalny w Książnicach (OSP) – 442 m2 
4. Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny w Książnicach  
5. Budynek komunalny w Podleszanach (OSP) – 592 m2 
6. Budynek komunalny w Podleszanach (usługowo- handlowy) – 180 m2 
7. Budynek komunalny w Podleszanach (LKS) – 150 m2 
8. Budynek komunalny w Woli Mieleckiej (LKS) – 148 m2 
9. Budynek komunalny w Woli Mieleckiej (OSP) – 72 m2 
10. Budynek komunalny w Woli Mieleckiej (SOKiS, Ośrodek Zdrowia) – 629,91 m2 



11. Budynek Komunalny w Rzędzianowicach (OSP I) – 370 m2 
12. Budynek komunalny w Rzędzianowicach (OSP II) – 467 m2 
13. Budynek komunalny w Rzędzianowicach (Ośrodek Zdrowia, Biblioteka, Przedszkole) – 
241 m2 
14. Budynek komunalny w Rzędzianowicach (LKS) -180 m2 
15.Budynek komunalny w Złotnikach (OSP) – 274 m2 
16. Budynek komunalny w Złotnikach (LKS) -322 m2 
17. Budynek komunalny w Chrząstowe (LKS) – 87 m2 
18. Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny w Chrząstowie  
19. Budynek komunalny w Chorzelowie (LKS, OSP) – 362 m2 
20. Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny w Chorzelowie 
21. Budynek komunalny w Woli Chorzelowskiej (OSP)- 185 m2 
22. Budynek komunalny w Trześni (usługowo –mieszkalny) – 83,60 m2 
23. Budynek komunalny w Trześni (OSP) – 466 m2 
24.Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny w Trześni 
25. Budynek komunalny ul. Jadernych 7 – 1 219,61 m2 
26. Budynek komunalny ul. Głowackiego 5 – 1 288,14 m2 
27. Budynek komunalny w Rydzowie – 220 m2 
28. Budynek komunalny w Szydłowcu  - 200 m2 
 
 
Rok budowy powyższych obiektów to lata 1960-2000 
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