
 

 

 

 

Warszawa, dnia 04.10.2022 r. 

                                                                                                    

…………………………………. 

                                                         Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym na „Remont instalacji c.o. w budynku L 

„przyszklarniowym” w PAN Ogrodzie Botanicznym w Powsinie - (znak sprawy 

BZP.26.1.3.2022) 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ 

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710) Zamawiający udziela 

odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 1. 

Z uwagi na to, że projekt jest nadrzędnym w stosunku do przedmiaru do określenia 

zakresu prac, wobec zapisu projektowego "proponuje się wykorzystać istniejące grzejniki z 

dodaniem nowych w pomieszczeniach gdzie istniejące są za małe lub z dodaniem 

dodatkowych nowych. Projektuje się nowe grzejniki jako panelowe stalowe typ C firmy 

PURMO", prosimy o czytelne wskazanie w projekcie, które grzejniki podlegają wymianie 

lub będą dodane jako nowe - określenie ich ilości i rodzaju. W załączonym do przetargu 

projekcie brak takiego czytelnego oznaczenia na rysunkach. Czy ilości i rodzaj grzejników 

podane w przedmiarze odpowiadają ilościom i rodzajowi grzejników nowo montowanych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający przekazuje rozpiskę zmian grzejnikowych wg nr pomieszczeń z projektu : 

• pom. 2, 15, 18, 28, 33, 61, 62, 63, 75, 98, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 119 - 
istniejący grzejnik zdemontować, nowy grzejnik wg projektu 

• pom. 6, 7, 12, 14, 17, 27, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 46, 47, 52, 57, 58, 59, 68, 71, 78, 
104, 106, 108, 113, 117  -  zostawić istniejące grzejniki 

• pom. 16 - istniejący grzejnik zdemontować, zamontować grzejnik z pom 15  

• pom. 19 - istniejący grzejnik zdemontować, zamontować grzejnik z pom 109  

• pom. 21 - istniejący grzejnik zdemontować, zamontować grzejnik z pom 85  

• pom. 30 - istniejący grzejnik zdemontować, zamontować grzejnik z pom 28  

• pom. 31 - istniejący grzejnik zdemontować, zamontować grzejnik z pom 88  

• pom. 32 - istniejący grzejnik zdemontować, zamontować grzejnik z pom 33  

• pom. 39 - zdemontować jeden grzejnik narożny, drugi zostawić 

• pom. 50 - istniejący grzejnik zdemontować, zamontować grzejnik z pom 18  

• pom. 51 - istniejący grzejnik zdemontować, zamontować grzejnik z pom 111  

• pom. 53 - istniejący grzejnik zdemontować, zamontować grzejnik z pom 39  

• pom. 56 - istniejący grzejnik zdemontować, zamontować grzejnik z pom 2  



 

 

 
 
 
 

• pom. 67 - istniejący grzejnik zdemontować, zamontować grzejnik z pom 62 

• pom. 82 - istniejący grzejnik zdemontować, zamontować grzejnik z pom 62 

• pom. 85 - istniejący grzejnik zdemontować, zamontować grzejnik z pom 62 

• pom. 88 - istniejący grzejnik zdemontować, zamontować grzejnik z pom 63  

• pom. 90 - istniejący grzejnik zdemontować, zamontować grzejnik z pom 67 

• pom. 96 - istniejący grzejnik zdemontować, zamontować grzejnik z pom 62 

• pom. 97 - istniejący grzejnik zdemontować, zamontować grzejnik z pom 82 

• pom. 60 - istniejący grzejnik zdemontować, zamontować grzejnik z pom 110 

• pom. 103 - istniejący grzejnik zdemontować, zamontować grzejnik z pom 75 

• pom. 105 - istniejący grzejnik zdemontować, zamontować grzejnik z pom 98 

• pom. 116 - istniejący grzejnik zdemontować, zamontować grzejnik z pom 115 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wykaz grzejników z podziałem na projektowane i 

istniejące znajduję się w załączniku nr 6 do SWZ  - Tabela „Materiały Grzejniki CO - tabela 

zbiorcza” 

Pytanie nr 2. 
Z uwagi na krótki termin realizacji zamówienia, prosimy o zmianę zapisów § 5, ust.1 na: 

"Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 3 dni roboczych od dnia 

zawarcia Umowy 

Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje zmianę zapisów w § 5, ust.1 załącznika nr 5 do SWZ – 

Projektowanych postanowieniach umowy (wzór umowy). 

II. Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ 

w następującym zakresie: 

 

1. W zakresie załącznika nr 5 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy, § 5, 
ust.1 
 
Skreśla się dotychczasową treść 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 5 dni roboczych od 
dnia zawarcia Umowy. Zamawiający, przekazując protokolarnie Wykonawcy teren 
budowy, wskaże jego granice. 
 
i wprowadza nowe brzmienie: 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 3 dni roboczych od 
dnia zawarcia Umowy. Zamawiający, przekazując protokolarnie Wykonawcy teren 
budowy, wskaże jego granice. 
 

  

    Podpisał 

          Dyrektor      

       (-)Arkadiusz Nowak 


