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Zamawiający – Liceum Ogólnokształcące Nr XV; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław – działając 
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.– dalej „ustawa Pzp”) zamieszcza na stronie internetowej, na której 
udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, 
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: 
„Modernizacja i wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne pracowni szkolnych” polegające na 
dostawie i montażu wewnętrznej platformy schodowej oraz zewnętrznego podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 
54-436 Wrocław. 

 
Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 30 kwietnia 2020 roku w Biuletynie Zamówień 

Publicznych (Ogłoszenie nr 535846-N-2020). 
 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. 
Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-
2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program 
Operacyjny RPO WD 2014-2020; Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2 Inwestycje 
w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 2 - 7.2.2 Inwestycje w edukację 
ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF 
 

PYTANIA i ODPOWIEDZI (1) 

Pytanie 1/1: 

Czy przewidzieli Państwo konieczność zamontowania podjazdu na długości 7 m bo w/g 
przepisów kąt nachylenia to 6 % dla podjazdów. 

Odpowiedź 1/1: 

Zewnętrzny podjazd należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065). Oznacza to, że zewnętrzny podjazd należy wykonać 
jako łamany (kąt 90 stopni) ze spocznikiem. Następnie, podjazd ma być powadzony wzdłuż 
ściany szkoły. 


