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Z/DZP/157/2021      Warszawa, dnia 20.07.2021 r. 
 

 
Zamawiający: 
Samodzielny Wojewódzki Zespół  
Publicznych Zakładów Psychiatrycznej  
Opieki Zdrowotnej w Warszawie 
ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa  

 
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 
ustawy  pn.: „Modernizacja pomieszczeń Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych 
wraz z pomieszczeniami administracyjnymi przy ul. Nowowiejskiej 27 w Szpitalu 
Nowowiejskim w Warszawie”, nr postępowania 5/DZP/2021.  
 
I. Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia  11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej: ustawa Pzp, udziela następujących 
wyjaśnień: 

 
Pytanie 1: 
W związku z rozbieżnościami w umowie odnośnie wynagrodzenia prosimy o wyjaśnienia. W 
projektowanej umowie w paragrafie odnośnie wynagrodzenia są zapisy dotyczące 
wynagrodzenia kosztorysowego. np. paragraf 4 punkt 9. Wartość wykonanych robót 
budowlanych zostanie obliczona z uwzględnieniem ilości faktycznie odebranych robót, 
ustalonych na podstawie książki obmiarów oraz cen jednostkowych poszczególnych robót, z 
uwzględnieniem wartości poszczególnych jednostkowych nakładów rzeczowych (robocizny, 
materiałów, pracy sprzętu) oraz doliczeniu narzutów kosztów pośrednich, zakupu i zysku, 
wskazanych w kosztorysach ofertowych stanowiących załącznik do oferty Wykonawcy. W 
związku z powyższym proszę o jasne określenie rodzaju wynagrodzenia. (kosztorysowe czy 
ryczałtowe). Przy obecnych zapisach umownych Zamawiający dokonuje ryczałtu jednostronnego 
- to co Wykonawca nie wykona zostaje pomniejszone z wynagrodzenia Wykonawcy, a za 
ewentualne roboty dodatkowe również ma zapłacić Wykonawca. Jest to nie zgodne z zasadami 
uczciwego traktowania i partnerskiego podejścia do realizacji zadania. Prosimy o zmianę 
postanowień umownych w zakresie wynagrodzenia na bardziej przejrzyste. 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje zapisy projektowanych postanowień umowy – załącznik nr 7 do 
SWZ. 
Patrz zmieniony załącznik nr 7 do SWZ – modyfikacja z dnia 20.07.2021 r. 
 
II. Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp wprowadza 

następujące zmiany do rozdziału IV pkt. 1  SWZ: 

IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz przedmiotowe środki dowodowe 

1. Przedmiot zamówienia. 
1)  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: „Modernizacja pomieszczeń 

Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych wraz z pomieszczeniami administracyjnymi 
przy ul. Nowowiejskiej 27 w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie”. 

2) Zakres zadania obejmuje wykonanie  
2.1 Roboty budowlane. 
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2.1.1) Roboty rozbiórkowe, 
 2.1.2) Roboty ogólnobudowlane. 

3.1) Roboty sanitarne. 
3.1.1) Instalacja wod.kan. roboty demontażowe, 
3.1.2) Instalacja wod.kan. roboty montażowe, 
3.1.3) Instalacja c.o. 

4.1) Roboty elektryczne. 
4.1.1) Demontaż osprzętu i przewodów, 
4.1.2) Montaż WLZ-ów, osprzętu i przewodów, 
4.1.3) Oprawy oświetleniowe, 
4.1.4) Rozdzielnice elektryczne, trasy kablowe, 
4.1.5) Pomiary, 
4.1.6) Instalacje teletechniczne. 

 
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: stanowi załącznik nr  8 do SWZ, załącznik nr 9  

do SWZ oraz załącznik nr 10 do SWZ. 
 Podstawowe wytyczne dla Wykonawcy: 
a) Wykonawca  otrzyma całą powierzchnię objętą frontem robót. Zamawiający zastrzega 24 

godzinny dostęp do portierni, gdzie znajduje się monitoring szpitalny i centrale p.poż. 
b) Opróżnienie pomieszczeń (meble, sprzęt itp.) przeznaczonych do modernizacji oraz wniesienie 

mebli, sprzętu itp. do zmodernizowanych pomieszczeń należy do Wykonawcy robót. 
c) Podczas realizacji robót Wykonawca zabezpieczy ściany i podłogę w auli wykładowej - sala  

nr 81. W przypadku uszkodzeń, naprawy leżą po stronie Wykonawcy robót. 
d) Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe. 
e) Prace odbiorowe nastąpią po dokładnym umyciu zmodernizowanych pomieszczeń i 

korytarzy włącznie z umytymi oknami przez Wykonawcę.  
f) Podłogi powinny zostać zabezpieczone materiałem takim jak polimer lub innym 

odpowiednikiem 
g) W związku z odtworzeniowym charakterem instalacji teletechnicznej w znajdujących się 

remontowanych pomieszczeniach Wykonawca w sposób właściwy zdemontuje istniejącą 
instalację teletechniczną a następnie po wykonywanych pracach budowlanych wykorzysta 
istniejące okablowanie do ponownego montażu w te same miejsca. Wszelkie zmiany powinny 
być ustalane na spotkaniach koordynacyjnych z Zamawiającym. 

 
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
   
                 DYREKTOR 
 
              Andrzej Mazur 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Anna Karczmarczyk-Tryc 
ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, pok. G103 
tel.: (022) 11-65-353, 
anna.karczmarczyk-tryc@szpitalnowowiejski.pl 


