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Z/DZP/150/2021                            Warszawa, dnia 15.07.2021 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: 
Czy system oświetlenia awaryjnego to system centralnej baterii i kto jest producentem tego 
systemu?  
Odpowiedź: 
System oświetlenia awaryjnego oparto o oprawy autonomiczne z wbudowanymi bateriami o 
podtrzymaniu 2h. 
 
Pytanie 2: 
Czy system oświetlenia awaryjnego to system autonomiczny z monitoringiem opraw i kto jest jego 
producentem tego systemu? 
Odpowiedź: 
System oświetlenia awaryjnego oparto o oprawy autonomiczne z wbudowanymi bateriami o 
podtrzymaniu 2h. 
 
Pytanie 3: 
Czy oprawy awaryjnego systemu oświetlenia to oprawy autonomiczne z autotestem czy też bez 
niego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że oprawy awaryjnego systemu oświetlenia to oprawy autonomiczne z 
autotestem. 
 
Pytanie 4: 
 Jakiej grubości są ściany ołowiane przeznaczone do rozbiórki? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż grubość ścianek z ołowiu wynosi 4 cm, powierzchnia utylizacji ok. 55 
m2. 
 
Pytanie 5: 
Na jakiej podstawie wyliczono 798 miejscowej naprawy posadzki? 
Odpowiedź: 
Poz. 6 kosztorysu 798 miejsc to 92% całej powierzchni. 1 miejsce = 1m2. 
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Pytanie 6: 
Co Zmawiający rozumie przez miejscowe naprawy posadzki ?  
Odpowiedź: 
Zamawiający przez naprawę rozumie skucie i wykonanie nowej posadzki. 
 
Pytanie 7: 
Czy należy skuć posadzki ?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że należy naprawić posadzki poprzez skucie i wykonanie nowej posadzki. 
 
Pytanie 8: 
Czy należy wykonać nowe posadzki z miksokreta ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że posadzki mogą być wykonane z miksokreta. 
 
Pytanie 9: 
Proszę o potwierdzenie, że ilość wykładziny w przedmiarze jest liczona razem w wywinięciem 
wykładziny na ścianę. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż wykładzina liczona jest jako rzut poziomy bez cokołów. 
 
Pytanie 10: 
W zmodyfikowanym załączniku nr 8 do SWZ z dnia 09.07.2021 r. zamieszczono tylko przedmiar 
i kosztorys branży sanitarnej. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie dokumentacji projektowej 
branży sanitarnej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż dokumentacja projektowa branży sanitarnej zawarta jest w załączniku 
nr 8 do SWZ modyfikacja z dnia 09.07.2021 r. oraz załączniku nr 10 SWZ –  modyfikacja z dnia 
15.07.2021 r. 
 
Pytanie 11: 
Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wymaga do instalacji LAN procedury 25 letniej gwarancji 
na system - taki zapis jest w SIWZ. 
Prosimy o odpowiedź dotyczącą przedmiaru inwestorskiego, czy w pozycjach nr 
84,85,95,96,97,98,99,100,101,102,103,110,111,112,113,114,115,118,119,120,121,122 należy 
przyjąć tylko nakłady robocizny, materiały i urządzenia dostarczy Zamawiający, czy przewidzieć 
zakup i dostarczenie urządzeń i osprzętu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zgodnie z zapisami SWZ oraz projektem elektrycznym wymaga gwarancji 
systemowej 25- letniej wystawionej przez producenta/dostawcę systemu sieci strukturalnej - 
LAN. Wyżej wymienione  pozycje należy wycenić zgodnie z SWZ i załączonymi  przedmiarami z 
dnia 09.07.2021 r. 
 
 
Pytanie 12: 
Proszę o dołączenie projektu wykonawczego wykonania nowych schodów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie posiada  projektu wykonawczego wykonania nowych schodów. 
Pod hasłem wykonanie nowych schodów kryje się remont istniejących schodów (poszerzenie) 
zgodnie z lokalizacją wskazaną na rzucie.  
Patrz zamieszczony załącznik nr 10 do SWZ z dnia 15.07.2021 r. 
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Pytanie 13: 
Proszę o wskazanie schodów do rozbiórki. 
Odpowiedź: 
Zamawiający  zamieszcza rzut parteru z lokalizacja schodów do remontu.  
Patrz zamieszczony załącznik nr 10 do SWZ z dnia 15.07.2021 r. 
 
 
II. 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 10 do SWZ. 
 
 
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
   
                  
 
 
 
                  DYREKTOR 
 
               Andrzej Mazur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Anna Karczmarczyk-Tryc 
ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, pok. G103 
tel.: (022) 11-65-357, fax: (022) 11-65-355  
anna.karczmarczyk-tryc@szpitalnowowiejski.pl 


