
 
 

 

 

Warszawa, dnia 21 czerwca 2022 r.  

 

 

Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia 

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa 

Szkoła Podstawowa nr 221 im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej z siedzibą przy ul. Ogrodowej 

42/44, 00-876 Warszawa, prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r.  poz. 

1129 z późn. zm.), dalej zwanej ustawą, w trybie podstawowym bez negocjacji, na „Dostosowanie 

budynku szkoły podstawowej nr 221 im. Bronisławy Czarnowskiej do aktualnych warunków 

ochrony przeciwpożarowej oraz przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania części 

budynku szkoły”,  działając na podstawie art. 135 ust. 6 powyżej wskazanej ustawy, w związku z 

otrzymanymi wnioskami o udzielenie wyjaśnień w sprawie treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, dalej: SWZ, przekazuje poniżej treść otrzymanych pytań oraz udzielone odpowiedzi 

wraz z modyfikacjami zapisów SWZ. 

Pytanie 1.  

W związku z odbyciem wizji lokalnej w dniu 15.06.2022 r , zgodnie z terminem i wytycznymi 

Zamawiającego zawartymi w SWZ proszę o sprecyzowanie co oznacza wyznaczenie ponownego 

terminu wizji lokalnej i z czym on jest związany i czy konieczny jest ponowny w niej udział ? (mam 

na myśli zmiany opisu w stosunku do przedmiotu zamówienia które mogą być poruszane na 

ponownym spotkaniu ) 

 

 Odpowiedź: 

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustalonymi ustawą Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający ma prawo wyznaczenia dodatkowego terminu wizji lokalnej – z tego prawa skorzystał w 

niniejszym postępowaniu.  

Jednocześnie informujemy, że wykonawca który uczestniczył w poprzednim terminie wizji lokalnej 

nie musi uczestniczyć w kolejno wyznaczanych terminach.  

 

Pytanie 2.  

Proszę o załączenie do dokumentacji projektowej rysunków wykonawczych klap oddymiających ze 

wszelkimi ich parametrami jak i sposobem montażu.  

Nadmieniam ,że przedmiar i zawarte w nim zapisy KNR stanowią tylko ogólny i w małym stopniu 

pomocniczy charakter przedmiotu zamówienia i nie mogą w żadnym stopniu być wytycznymi 

wykonania danego zagadnienia , w tym przypadku montażu klap oddymiających. 

Wykonawca nie może brać pełnej odpowiedzialności za wykonanie tak samych otworów w stropie 

(duża ingerencja  w konstrukcję budynku) jak i montażu klap bez szczegółowych wytycznych 

projektanta w szczególności mając tutaj na uwadze zgłoszenie do pozwolenia na budowę. 

 

Odpowiedź: 

W załączeniu przesyłam projekt konstrukcji wsporczej pod klapę dymową w klatce schodowej nr 3. 

Rysunek konstrukcji wsporczej pod klapę dymową dotyczy wszystkich klatek schodowych. 



 
 

Wykonawca może sam wybrać klapę dymową. Wybrana przez Wykonawcę robót klapa dymowa musi 

posiadać certyfikat pożarowy. 

 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, 

że ze względu na umożliwienie Wykonawcom czasu niezbędnego do należytego przygotowania i 

złożenia ofert, modyfikuje termin składania i otwarcia ofert na dzień 27 czerwca 2022 r. Godzina 

składania ofert: 12.30. Godzina otwarcia ofert: 13.00.  

 

Załącznik do niniejszego pisma – dokumentacja projektowa uwzględniająca wyżej udzielone 

odpowiedzi.  

 

Informujemy, iż powyższe odpowiedzi wraz z modyfikacjami stanowią integralną część Specyfikacji 

Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania. 

 

 

 

/-/ Michał Stępień  
                                DYREKTOR

 

 


