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Warszawa, dnia 6.07.2017 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 1: 
Prosimy o udostępnienie detalu pochwytu montowanego w ścianie na klatce schodowej. 
 
Odpowiedź: 
Detal jest przedstawiony na rysunku K-4 w Dokumentacji projektowej. 
 
 
Pytanie 2: 
Prosimy o podanie sposobu montażu szkła emaliowanego w pomieszczeniu 063. Prosimy także o podanie 
grubości szkła, jakie należy zastosować. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje uzupełnienie dotyczące szkła emaliowanego: Należy dostarczyć i zamontować szkło 
o gr. 6mm, szkło bezpieczne, krawędzie oszlifowane, klejone na folii, emaliowane, dobór koloru przy udziale 
Nadzoru Autorskiego. Należy zastosować specjalistyczny klej do luster.  
 
 
Pytanie 3: 
Prosimy o potwierdzenie, że pomieszczenie A I 51 (wodomiar) jest poza zakresem zamówienia. 
 
Odpowiedź: 
Pomieszczenie A I 51 znajduje się w zakresie prac zgodnie Dokumentacją projektową. Należy podłogę 
odoleić, wyczyścić oraz przemalować farbą do betonu kolor szary, natomiast ściany oraz sufit w miejscach 
po wyburzeniu ścian, wyburzeniu pod otwory drzwiowe lub przejścia, należy wykończyć tynkiem oraz 
pomalować całe pomieszczenie tj. ściany i sufit farbą z atestem higienicznym kolor biały, dodane 
w przedmiarze w dziale "Pom. I 51)   
 
 
Pytanie 4: 
Prosimy o podanie specyfikacji płytek ceramicznych ściennych i podłogowych. 
 
Odpowiedź: 
Specyfikacja płytek znajduje się w Dokumentacji projektowej, zostały one wyspecyfikowane w STWIOR.  
 
 
Pytanie 5: 
Prosimy podanie specyfikacji listew odbojowych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje uzupełnienie dotyczące specyfikacji listew odbojowych: Należy dostarczyć odbojnice 
ścienne wykonane z tworzywa PVC oraz aluminiowego rdzenia wzmacnianego na całej długości. Szerokość 
150 mm, grubość 35mm.  
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Odbojnice narożne wykonane z tworzywa PVC oraz aluminiowego rdzenia wzmacnianego na całej długości. 
Szerokość 70x70 mm, grubość 10mm.  
 
 
Pytanie 6: 
Prosimy o przedstawienie zakresu renowacji posadzek lastrykowych, tj. wskazaniu miejsc, gdzie wymagana 
jest renowacja oraz rodzaju czynności jakie należy przeprowadzić. 
 
Odpowiedź: 
Zakres prac został wskazany w STWIOR pkt. 6.4.6.  
 
Pytanie 7: 
Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy pozycja 380 przedmiaru robót – dostawa i montaż kompletnie 
wyposażonych ścianek giszetowych dla pomieszczenia A I 54 (pomieszczenie techniczne). 
W pomieszczeniu tym na rysunkach projektowych nie znajdują się żadne ścianki giszetowe. 
 
Odpowiedź: 
Pozycja 380 dotyczy pomieszczenia A I 53. 
 
 
Pytanie 8: 
Czy istniejące parapety wewnętrzne pozostają bez zmian? Jeżeli nie, prosimy o podanie specyfikacji i 
korektę przedmiaru. 
 
Odpowiedź: 
Wymiana parapetów jest uwzględniona w Projekcie Wykonawczym. Dodano w przedmiarze poz. 511 dla 
tego zakresu. 
 
Pytanie 9: 
Zgodnie z przedmiarem robót, w pomieszczeniu 057a istniejący sufit należy pozostawić jako tynkowany 
i wykończyć poprzez malowanie. Zgodnie z projektem sufit należy wykonać jako systemowy, z płyt g-k. 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający omyłkowo wskazał w Przedmiarze robót zakres tej pracy jako wykonanie sufitu tynkowanego. 
Należy wykonać sufit należy systemowy z płyt g-k zgodnie z rysunku A-10. Przedmiar robot został 
poprawiony. 
 
 
Pytanie 10: 
Prosimy o weryfikację pozycji 81 przedmiaru robót branży budowlanej - Dostawa i montaż kompletnie 
wyposażonych drzwi (klamki, szyldy, zamki) wraz z ościeżnicą - D01. Zgodnie z projektem powinny to być 
drzwi D08 w odporności ogniowej EI 60. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający omyłkowo wskazał w Przedmiarze robót drzwi D01 jako drzwi bez odporności ogniowej. Należy 
przewidzieć dostawę oraz montaż drzwi D08 w odporności ogniowej EI 60. Przedmiar robót został  
poprawiony . 
 
 
Pytanie 11: 
Prosimy o weryfikację pozycji 379 przedmiaru robót branży budowlanej - Dostawa i montaż kompletnie 
wyposażonych drzwi (klamki, szyldy, zamki) wraz z ościeżnicą - D01. Zgodnie z dokumentacją projektową 
powinny to być drzwi D10 w odporności ogniowej EI 60. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający omyłkowo wskazał w Przedmiarze robót drzwi D01 jako drzwi bez odporności ogniowej. Należy 
przewidzieć dostawę i montaż drzwi D10 w odporności ogniowej EI 60 do pomieszczenia A I 54. Przedmiar 
robót został poprawiony. 
 
 
Pytanie 12:  
Czy zakres zamówienia obejmuję dostawę i montaż drzwi D10 w odporności ogniowej EI 60 do 
pomieszczenia A I 51? W/w roboty nie są uwzględnione w przedmiarze robót. 
 
Odpowiedź: 
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Zamawiający wskazuje uzupełnienie dotyczące dostawy i montażu drzwi D10, należy przewidzieć dostawę 
i montaż drzwi D10 w odporności ogniowej EI 60 do pomieszczenia A I 51, Drzwi są wskazane w 
Dokumentacji projektowej w zestawieniu stolarki drzwiowej na rysunku A-13. Przedmiar robót został 
poprawiony. 
 
 
Pytanie 13: 
Czy zakres zamówienia obejmuję dostawę i montaż drzwi EI 30 do pomieszczenia A I 49? Jeśli tak to 
prosimy o podanie specyfikacji, drzwi nie mają oznaczenia na rysunku oraz nie są ujęte w przedmiarze 
robót. 
 
Odpowiedź: 
Drzwi zostały uwzględnione w Dokumentacji projektowej w zestawieniu stolarki drzwiowej Przedmiar robót 
został poprawiony.  
 
Pytanie 14: 
Prosimy o potwierdzenie jaki rodzaj sufitu należy wykonać w pomieszczeniu A I 48 (Pomieszczenie WC dla 
niepełnosprawnych i pacjentów). Zgodnie z projektem i przedmiarem robót należy wykonać sufit metalowy 
natomiast inne pomieszczenia sanitariatów mają zaprojektowane sufity jako podwieszane z płyt g-k. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający omyłkowo wskazał wykonanie sufitu metalowego w pomieszczeniu A I 48. Zamawiający 
wskazuje uzupełnienie, że w pomieszczeniu A I 48 należy wykonać sufit podwieszany z płyt g-k. Przedmiar 
robót został uzupełniony. 
 
 
Pytanie 15:  
Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy pozycja 421 przedmiaru robót budowlanych - Dostawa i montaż 
kompletnie wyposażonych drzwi (klamki, szyldy, zamki) wraz z ościeżnicą - EI 30. W pomieszczeniu tym (A I 
47) nie znajdują się drzwi o klasie EI 30. 
 
Odpowiedź: 
Do pomieszczenia A I 47 należy zamontować drzwi D01 – prawe. Przedmiar robót został poprawiony. 
 
 
Pytanie 16: 
Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie przekuć przez ściany Z pomieszczenia A I 50 do A I 47 oraz z A 
I 47 do A I 45 celem wykonania kanału pod instalację wentylacji? W/w prace nie są uwzględnione w 
przedmiarze robót. 
 
Odpowiedź: 
Zakres prac został ujęty w Dokumentacji projektowej rys. A-06 oraz dotyczy części instalacyjnej 
wentylacyjnej, Przedmiaru robót poz.508.  
 
Pytanie 17: 
Czy zakres robót obejmuje wykonanie prac w pomieszczeniu I 42 zgodnie z opisem na rysunku A/08 – 
uzupełnienie braków w ścianach i suficie oraz malowanie całego pomieszczenia farbą z atestem 
higienicznym? w/w prace nie są uwzględnione w przedmiarze robót. 
 
Odpowiedź: 
Zakres prac został ujęty w Dokumentacji projektowej rys. A-05. Przedmiar robót został poprawiony  
 
 
Pytanie 18: 
Czy zakres robót obejmuje wykonanie prac w pomieszczeniach I 41 A; I 40 zgodnie z opisem na rysunku 
A/08? Czy należy także uwzględnić malowanie ścian i sufitów oraz dostawę i montaż drzwi D12? W/w prace 
nie są uwzględnione w przedmiarze robót. 
 
Odpowiedź: 
Zakres prac został ujęty w Dokumentacji projektowej rys. A-05. Zakres prac wskazany jest w Przedmiarze 

robót został poprawiony poz. 2.4.15 i 2.4.16. 
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Pytanie 19: 
Czy zakres zamówienia obejmuje wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w: uchwyty dla 
niepełnosprawnych, podajniki papieru toaletowego, podajniki ręczników papierowych, szczotki do WC, lustra, 
suszarki do rąk, itp. Jeśli tak to prosimy o podanie specyfikacji wraz z zestawieniem ilościowym.  
 
Odpowiedź: 
Tak, obejmuje, zestawienie znajduje się na rysunku A/05 oraz A/08. Poprawiono Przedmiar robót. 
 
 
Pytanie 20:  
Czy zakres zamówienia obejmuje wymianę istniejących drzwi w windzie na drzwi o klasie EI60 zgodnie 
z opisem na rysunku A/08? W/w prace nie są uwzględnione w przedmiarze robót. 
 
Odpowiedź: 
Zakres prac został ujęty w Dokumentacji projektowej rys A-08. Przedmiar robót został poprawiony.  
 
Pytanie 21: 
Czy zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż wyposażenia biurowego, wyposażenia łazienek, 
wyposażenia w sprzęt medyczny, sprzęt elektroniczny, zgodnie z rysunkami T/01 i T/02 i opisem projektu 
technologii medycznej? W/w prace nie są uwzględnione w przedmiarze robót. 
 
Odpowiedź: 
Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie ruchome elementy w łazienkach i toaletach. Wszystkie pozostałe 
elementy ruchome nie stanowią zakresu niniejszego przedmiotu zamówienia. Przedmiar robót został 
uzupełniony o nieruchome elementy tj. ladę recepcyjną, szafy wnękowe oraz o wyposażenie łazienek i 
toalet. 

 

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

robót_poprawiony 

 

 Powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich 

Wykonawców ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia. 

 

 


