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Warszawa, dnia 11.07.2017 r. 

 
 
 

Pytania i odpowiedzi 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: przebudowa 

pomieszczeń przychodni zdrowia w budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr ZP.260.14.2017). 
 

  Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 

zamówień publicznych (Dz U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, udziela poniżej 

informacji o pytaniach Wykonawców odnoszących się do treści SIWZ dotyczącej w/w postępowania oraz 

odpowiedziach na nie. 

 
 
Pytanie 22 
Czy zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż drzwi D11 zgodnie opisem na rysunku A/05 w ilości 2 
szt.? W/w prace nie są ujęte w przedmiarze robót.  
 
Odpowiedź: 
Zamówienie obejmują dostawę i montaż drzwi D11 – wg rys .A/13 – przedmiar poprawiono. 
 
 
Pytanie 23: 
W zestawieniu stolarki drzwiowej brakuje drzwi oznaczonych symbolem D12. Prosimy o podanie 
specyfikacji. 
 
Odpowiedź: 
Jest to ostatnia pozycja w zestawieniu na rys. A/13 – oznaczona omyłkowo jako D08 oraz D12. 
 
 
Pytanie 24: 
Czy zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż drzwi oddzielających strefę pożarową REI120 
w pomieszczeniu A 5238? Jeśli tak to prosimy o podanie specyfikacji. W/w drzwi nie są oznaczone na 
rysunku oraz nie są ujęte w przedmiarze robót. 
 
Odpowiedź: 
Są to drzwi do usunięcia, w ich miejscu jest zaprojektowana ściana. 
 
 
Pytanie 25: 
Zgodnie z projektem, na rysunku A/05 należy zamontować drzwi D 01 natomiast zgodnie z przedmiarem 
robót D 03. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru. 
 
Odpowiedź: 
Na rysunku są zaznaczone wszystkie drzwi A I52 – należy zamontować drzwi D01 – przedmiar poprawiono.  
 
 
Pytanie 26: 
Czy zakres zamówienia obejmuje malowanie ścian i sufitów oraz prace związane z wykuciem oraz 
zamurowaniem otworów w ścianie w pomieszczeniu I 43? W/w prace nie są ujęte w przedmiarze robót. 
 
Odpowiedź: 
Zakres zamówienia obejmuje malowanie ścian i sufitów oraz prace związane z wykuciem oraz 
zamurowaniem otworów w ścianie w pomieszczeniu I 43 – przedmiar poprawiono. 
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Pytanie 27: 
Prosimy o potwierdzenie, że istniejące podłogi w pomieszczeniach I 40; I 41; I 41A oraz I 42 pozostają bez 
zmian. 
 
Odpowiedź: 
Do odświeżenia- zgodnie z opisem na rysunku A/05 oraz A/08. 
 
 
Pytanie 28: 
Prosimy o potwierdzenie, że pomieszczenia I 44; I 39 są poza zakresem zamówienia. Prace związane z w/w 
pomieszczeniami nie są ujęte w przedmiarze robót. 
 
Odpowiedź: 
Tak, są poza zakresem. 
 
 
Pytanie 29: 
Prosimy o przedstawienie specyfikacji dla nowoprojektowanych parapetów wewnętrznych bądź wskazania 
miejsca z opisem w projekcie wykonawczym. 
 
Odpowiedź: 
Wg opisu na rys. A05 oraz A08. 
 
 
Pytanie 30: 
Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczą pozycje nr 516 i 517 przedmiaru robót - Dostawa i montaż szafy 
wnękowej w pom. A 059? Zgodnie z zestawieniem wyposażenia oraz rysunkiem T/01 w pomieszczeniu tym 
znajduje się tylko jedna szafa wnękowa. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
 
Odpowiedź: 
Powinna być jedna szafa – przedmiar poprawiono. 
 
 
Pytanie 31: 
Prosimy o weryfikacje pozycji nr 513 i 514 – zgodnie z zestawieniem pozycje te dotyczą pomieszczenia A0 
62 a nie A0 63 jak zaznaczono w przedmiarze robót. Prosimy o korektę przedmiaru robót. 
 
Odpowiedź: 
W/w meble znajdują się w pom. A063. 
 
 
Pytanie 32: 
Prosimy o podanie specyfikacji dla przewidzianych do montażu stałych zabudów ujętych w przedmiarze 
robót w pozycja nr 513-517. W szczególności zależy nam na podaniu wymiarów, materiału, wykończenia 
oraz zastosowanych okuć zamków itp. 
 
Odpowiedź: 

a.  SZAFA WNĘKOWA SUP 

a.i. 208x40x328 Szafa ubraniowa z nóżkami wykonana z płyty podwójnej MDF lakierowany bez 
uchwytów – otwieranej po przez podcięcie w zewnętrznej płycie (zew.16mm oraz  wew.10 mm), 
grubości 4 mm (tył szafy) i 10 mm (pozostałe elementy). Szafa wyposażona jest w drążek na 
wieszaki ubraniowe na wysokości 150m, powyżej 3 półki w równym rozstawie. Półki wykonane 
z płyty laminowanej kolor biały Kolory laminatu oraz podział drzwi -do ustalenia z Inwestorem,  

b. SZAFA WNĘKOWA SWW 

b.i. 98x44x250 Szafa ubraniowa z nóżkami wykonana z płyty podwójnej MDF lakierowany bez 
uchwytów – otwieranej po przez podcięcie w zewnętrznej płycie (zew.16mm oraz  wew.10 mm), 
grubości 4 mm (tył szafy) i 10 mm (pozostałe elementy). Szafa wyposażona jest w drążek na 
wieszaki ubraniowe na wysokości 150m, powyżej 2 półki w równym rozstawie. Półki wykonane 
z płyty laminowanej kolor biały Kolory laminatu oraz podział drzwi - do ustalenia z Inwestorem,  

c. LADA RECEPCYJNA 

c.i. 220x220x50 Lada wykonana z MDF lakierowany kolor biały, blat wykonany z kompozytu białego, 
cokół wykonany ze stali szczotkowanej nierdzewnej. Podział wewnętrzny – szafki zamykane, 
szuflady zamykane, szafki  otwarte, kolor, podział oraz rozwiązania szczegółowe do ustalenia 
z Inwestorem,  
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Pytanie 33: 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia w elementy nieruchome obejmuje tylko dostawę i montaż 
wyposażenia ujętego w przedmiarze robót w pozycjach nr 513-517, co odpowiada wyposażeniu 
o symbolach: KRT; LR oraz SWW x 2 dla pomieszczeń A0 62; A0 60 oraz A0 59.  
 
Odpowiedź: 
Zakres zamówienia w elementy nieruchome obejmuje: 
LR – A0.63, SUP – A0.63, SWW – A0.60, SWW – A0.59. 
 
 
Pytanie 34: 
Zgodnie z treścią pisma z dnia 06.07.2017 – Pytania i odpowiedzi, odpowiedź na pytanie nr 19, sanitariaty 
należy wyposażyć w urządzenia przedstawione na rysunkach T/01 oraz T/02. Prosimy o uzupełnienie 
przedmiarów oraz podanie specyfikacji. 
 
Odpowiedź: 
Specyfikacja na rysunkach oraz w przedmiarze instalacji sanitarnej. 
 
 
Pytanie 35: 
Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie w elementy ruchome o których mowa w piśmie z dnia 06.07.2017 
- Pytania i odpowiedzi, odpowiedź na pytanie nr 19 dotyczy tylko pomieszczeń A0 65a; A0 64; A0 57 oraz AI 
48. 
 
Odpowiedź:  
W/w wyposażenie dot. pom. A0 65a; A0 64; A0 57a oraz AI 48. 
 

 
W załączeniu poprawiony przedmiar robót w odrębnym pliku PDF pod nazwą Przedmiar 
robót_poprawiony bis 
 

 
 Powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia. 
 

 


