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Dot.: postępowania nr 1/FI/AG/17 prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na robotę budowlaną pn. „Rozbudowa budynku nr 1  przy 
ul. 17 go Stycznia 23 w Warszawie” 
 

Szanowni Państwo, 
uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od potencjalnego Wykonawcy, 

w brzmieniu przytoczonym poniżej, w trybie przewidzianym w art. 38 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), na które Zamawiający udziela 
następującej odpowiedzi:  
 
Pytanie 1: Prosimy o wyjaśnienie czy widoczna na rysunku architektury AB-16 ściana mobilna w pom. 
2.23 ma być wykonana z płyty MDF czy ze szkła? 
Odpowiedź: Panele mają być wykonane z płyty MDF. 
 

Pytanie 2:Prosimy o podanie kolorystyki oraz klasy niepalności dla ścian mobilnych z rysunku nr AB-16. 
Odpowiedź: Ma być wykonana zgodnie z rysunkiem AB-16 tj. ściana w pom. nr 2.01 kolor jasny dąb, 
pom. 2.23 kolor biały. Zamawiający nie określa dodatkowych wymogów odnośnie scian mobilnych , poza 
opisanymi na rys. AB-16. 
 

Pytanie 3:Pozycja nr 385 przedmiaru budowlanego czy obmiar nie powinien wynosić „szt.” a nie w „m2”? 
Odpowiedź: Proszę przyjąć jako jednostkę przedmiarową „szt.” 
 

Pytanie 4:Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres przetargu wchodzi zakup i montaż: klatki Faradaya, bramki 
detekcyjnej, triodu, bramki uchylnej, wygrodzenia? Zgodnie z kartami katalogowymi nr 01, 02, 03, 04, 05 
w projekcie wykonawczym architektury. 
Odpowiedź: Zakup tego wyposażenia nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. 
 

Pytanie 5:Pozycja nr 2.1 przedmiaru zagospodarowanie terenu wynosi „0”. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: Pozycja dotyczy wycinki drzew. Zamawiający już wyciął drzewa kolidujące 
z inwestycją. W związku z tym przedmiar w tej pozycji wynosi „0”. 
 

Pytanie 6: Pozycja nr 6.8 przedmiaru zagospodarowanie terenu wynosi „0”. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: Proszę wycenić nasadzenie 20 szt. irgi karłowatej. 

 

Pytanie 7: Załączona „SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT ZAGOSPODAROWANIE TERBNU, BUDOWLANYCH ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA" 
dział „SST II-2. CPV 45262350-9 BETONOWANIE (BEZ ZBROJENIA)" określa warunki dla betonów 
klasy C25/30 o parametrach: nasiąkliwość do 5 %, mrozoodporność FI50, wodoszczelność W8 i 
dopuszczony do stosowania cement NA. Aby osiągnąć te wymagania, należy zastosować kruszywa 
granitowe czyli zaproponować beton typowo mostowy. 
Na rysunkach, konstrukcji np. K-01,02,03..., oraz w opisie wykonawczym konstrukcji, betony nie mają 
żadnych dodatkowych oznaczeń symbolami np. „FI50", wskazujących na zastosowanie betonów opisanych 
w specyfikacji. Prosimy o potwierdzenie, ze w/w SST odnosi się do tego budynku? Jeżeli dla tego budynku, 
to czy tylko betonów do wykonania fundamentów, czy również kondygnacji nadziemnej? Ewentualnie 



prosimy o zamieszczenie innej specyfikacji. 
Odpowiedź: Parametry wyszczególnione w zapytaniu odnoszą się do betonu do wykonania fundamentów.  
 
Pytanie 8:Zgodnie z odpowiedzią Inwestora w kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję 124” (analiza 
własna) Rozebranie ocieplenia elewacji ze styropianu gr. 8 cm (…) . nie podano zaś ilości przedmiarowej. 
Prosimy o informacją, jaką ilość rozebrania ocieplenia należy ująć w ofercie. 
Odpowiedź: Proszę przyjąć 316,10 m2 
 
Pytanie 9: Prosimy o podanie jaki rodzaj okuć należy przewidzieć w stolarce okiennej oraz określenie 
sposobu montażu okien. 
Odpowiedź: Okucia zgodnie z opisem w zestawieniu stolarki okiennej rys. AB-24.  
Sposób montażu „ciepły” z taśmami uszczelniającymi. 
 
Pytanie 10: W opisie do projektu architektoniczno-budowlanego napisano, ze okna maja być 
antywłamaniowe. Proszę o określenie klasy antywłamaniowości RC.  
Odpowiedź: Proszę przyjąć klasę RC4 

 
Pytanie 11: Co należy rozumieć poprzez uwagę o podwyższonej odporności na uderzenia? Proszę 
o określenie klasy szkła. 
Odpowiedź: Proszę przyjąć klasę  P2. 
 
Pytanie 12: Czy zbiornik paliwa do agregatu na 24 godz. autonomii, przewidziano w wersji standardowej 
– 8 godz. W obudowie agregatu plus dodatkowy zbiornik łącznie z instalacjami? Jeśli tak, prosimy 
o wskazanie miejsca na zbiornik zewnętrzny.  
Odpowiedź: Przewidziano zbiornik w wersji standardowej – 8 godz. w obudowie agregatu, który będzie 
sukcesywnie uzupełniany. Nie przewiduje się zbiornika zewnętrznego. 
 
 Zamawiający informuję, że  na podstawie art.  38 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze.zm) zmianie ulega treść SIWZ. W załączniku nr 4 do 
SIWZ – umowa w § 1 Termin realizacji wprowadza się następujący punkt: 
4. W terminie do 31.12.2017r. Wykonawca zobowiązany jest wykonać taką część przedmiotu umowy, 
zgodnie z przerobem rzeczowo finansowym,  której wartość finansowa wyniesie nie mniej niż 
4 760 000,00 zł (brutto). 
Również w § 14 kary umowne umowy wprowadza się punkt: 
11. Za niewykonanie do 31.12.2017 r. robót o wartości 4 760 000,00 zł (brutto) Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 1% ceny oferty brutto. 

 
W związku z powyższym  na podstawie art.  38 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze.zm), Zamawiający przedłuża termin składania ofert 
na dzień 27 kwietnia 2017r godzina 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 2017r o godzinie 
10:30. 
 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert. 

 
 

Z poważaniem 

 

 

płk SG Zbigniew BARTNICKI 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wykonano w 1 egz. 
 
Wyk./Druk. M. Wiercioch. (022-500-31-94) 
Data: 13.04.17r. 


