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Z/DZP/146/2021                            Warszawa, dnia 09.07.2021 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 informuje, że w terminie określonym 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, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela 
następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1: 
W dokumentach załączonych do ww. postępowania nie została udostępniona dokumentacja 
sanitarna. Jeśli Zamawiający posiada dokumentację, to proszę o jej udostępnienie.  
Odpowiedź: 
Patrz zmodyfikowany załącznik nr 8 do SWZ  z dnia 09.07.2021 r. 
 
Pytanie 2: 
W dokumentach załączonych do ww. postępowania Zamawiający nie udostępnił pełnych 
przedmiarów zawierających podstawę wyceny do każdej pozycji. Jeśli Zamawiający posiada pełne 
przedmiary, to proszę o udostępnienie ich w wersji edytowalnej.   
Odpowiedź: 
Patrz zmodyfikowany załącznik nr 8 do SWZ  z dnia 09.07.2021 r. 
 
Pytanie 3: 
Poproszę o przedmiary w formacie ath.  
Odpowiedź: 
Patrz  załącznik nr 8 do SWZ  z dnia 09.07.2021 r. 
 
Pytanie 4: 
Przedmiar zawiera wylewki samopoziomujące gr 80 mm- czy jest konieczność wykonania tak 
grubej warstwy 
Odpowiedź: 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na 
ostro- wylewka samopoziomująca. 
Patrz zmodyfikowany załącznik nr 8 do SWZ  z dnia 09.07.2021 r. 
 
Pytanie 5: 
Sufity podwieszane- czy muszą posiadać atesty higieniczne. 
Odpowiedź: 
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Sufity nie muszą posiadać atestów higienicznych. 
 
Pytanie 6: 
Czy istnieje konieczność zastosowania podwyższonych parametrów wartości tłumienia hałasu 46 
dB w drzwiach D1 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zamieszczonym przedmiarem. 
Patrz zmodyfikowany załącznik nr 8 do SWZ  z dnia 09.07.2021 r. 
 
Pytanie 7: 
Prosimy o udostępnienie brakującego projektu sanitarnego 
Odpowiedź: 
Patrz zmodyfikowany załącznik nr 10 do SWZ  z dnia 09.07.2021 r. 
 
Pytanie 8: 
Proszę o zamieszczenie przedmiaru w formacie edytowalnym.  
Odpowiedź: 
Patrz zmodyfikowany załącznik nr 8 do SWZ  z dnia 09.07.2021 r. 
 
Pytanie 9: 
Proszę o uszczegółowienie wymagań odnośnie stropów podwieszanych, wykładzin podłogowych, 
wyposażenia sanitariatów, czy otwory drzwiowe mają być poszerzane. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyjaśnia iż Wszelkie informacje dotyczące sanitariatów są opisane w  pkt. 8 
dokumentacji projektowej na  stronie 8.  
Pozostałe informacje zawarte są w udostępnionych przedmiarach z dnia 09.07.2021 r.  
Patrz zmodyfikowany załącznik nr 8 do SWZ  z dnia 09.07.2021 r. 
 
II. Ponadto, Zamawiający informuje Wykonawców, że po wizji lokalnej, która się odbyła 

dnia 05.07.2021 r o godz. 9.00  Zamawiający udziela dodatkowych wyjaśnień w 
związku z zagadnieniami poruszonymi w trakcie wizji lokalnej: 

 
1.  system p.poż w Szpitalu Nowowiejskim obsługuje firma Noma 2, po stronie Wykonawcy należy: 

a)wyłączenie systemu, 
b) zaprogramowanie nowych czujek, 
Koszt przeprogramowania systemu w ramach demontażu istniejących elementów systemu 
SSP produkcji  Schrack ponosi Wykonawca. Należy zgodnie z pozycjami  zawartymi w 
przedmiarze robót przewidzieć przeprogramowanie centrali systemu Schrack będącym w 
konserwacji firmy Noma 2. Zaprogramowanie nowej pętli SSP nr 6 należy wykonać zgodnie z 
przyjęty w przedmiarze robót pozycją nr 127 . Nowe czujki p.poż maja być zaprogramowane 
do centrali POLON. 
 

2. DSO – należy obniżyć głośniki z uwagi  montaż sufitu podwieszanego – Należy przyjąć wycenę 
zgodnie z pozycją 130 w przedmiarze robót na demontaż głośników, ułożenie 3 m przewodu 
HTKSH 2x1,4 PH90 na uchwytach E90 + puszka PIP oraz montaż istniejącego głośnika poniżej 
sufitu podwieszanego.   
 

3. Wytyczne co do lamp sufitowych– w projekcie zawarte są parametry opraw. W celu 
doprecyzowania parametrów poniżej podano oznaczenie i model oprawy:  
- OP 1 - IPS-6060-42W-S-4K0-PR-MWPL 
- OP 2 - IPS-6060-46W-S-4K0-PR-M 
- OP 6 - IPS-6060-45W-S-4K0-PR-M 
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- OP 7 - IPS-6060-42W-S-4K0-PR-M 
- OP 9 -  PLA-350ZN-20W 
- OP 10 - IPS-6060-40W-S-4K0-PR-M  
Do obliczeń przyjęto oprawy prod. Lars Lihgting. Dopuszcza się oprawy oświetleniowych 
o parametrach równoważnych – wygląd opraw do akceptacji przez Zamawiającego.  

 
4. Poproszono o informację na jakiej centrali działa system przyzywowy. Jego działanie polega na 
poinformowaniu sanitariuszy, przebywających na izbie przyjęć o zagrożeniu zdrowia osobie 
świadczącej poradę psychiatryczną bądź tez innemu pracownikowi szpitala. Zaprojektowano 
sygnał świetlny nad drzwiami o prawdopodobnym zdarzeniu wybuchu agresji ze strony pacjenta. 
W centrali Schima powinien siew wyświetlić komunikat w którym pomieszczeniu został użyty 
przycisk systemu przyzywowego System działa na centrali firmy Schima a przyciski należy 
podłączyć do aktualnej centrali Schima na izbie przyjęć. W celu unifikacji z obecnie 
zamontowanym systemem przyzywowym, należy zastosować przycisk: przycisk przywoławczo-
odwoławczy Art. Nr.: 735070/957292.  
5. Tablice 2x3 m, czy to są tablice informacyjne na wejściu do szpitala. Tablice (zbiorcze panelowe 
poziome) powinny mieć możliwość wymiany informacji ? dopuszcza się kilka mniejszych tablic, 
aby wypełnić ścianę w miejscu ich montażu.  
 
 
III. Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia 

rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, zamawiający, 
działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp wprowadza następujące zmiany do SWZ: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 8  i 10 do SWZ i wprowadza jego tekst jednolity 
z dnia 09.07.2021 r..  
W załączeniu tekst jednolity załącznika nr 8 do SWZ – przedmiary robót. Zamawiający 
zobowiązuje Wykonawców do wykorzystania ww. zmodyfikowanych dokumentów do 
sporządzenia oferty. 
 
 
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
   
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Anna Karczmarczyk-Tryc 
ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, pok. G103 
tel.: (022) 11-65-357, fax: (022) 11-65-355  
anna.karczmarczyk-tryc@szpitalnowowiejski.pl 
 
 


