
 

 

 

Warszawa, dnia 22 lipca 2020 r.  
 

Odpowiedź Zamawiającego na pytania Oferenta 
 

Dot. postępowania Nr sprawy: OPS-351-1/ZP/20 pn. Przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania istniejących pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla 
Seniorów, w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rozłogi” 
- ETAP I  
 
W dniu  22 lipca 2020 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania o treści: 
 

„Proszę o udzielenie odpowiedzi do zamówienia publicznego o nr sprawy: OPS-351-1/ZP/20, 
pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń biurowych na 
potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Własnościowej „Rozłogi” - ETAP I” 
 
Pytania: 

1. Branża elektryczna: Zgodnie z rozdz. III pkt 2 SIWZ w zakres realizacji wchodzą 
pomieszczenia 1.03-1.06, w których instalacja elektryczna zasilana jest z rozdzielnicy 
TG2, która jest poza zakresem realizacji. W jaki sposób należy wykonać instalację w 
tych pomieszczeniach? 

2. Branża elektryczna: Zgodnie z rozdz. III pkt 2 Ppkt 10) w zakres realizacji wchodzi 
instalacja SSP. Przedmiary nie uwzględniają wykonania SSP, czy należy uwzględnić 
tą instalację znajdującą się w zakresie realizacji zamówienia? 

3. Branża elektryczna: Czy instalację SSP dla zakresu przedmiotu zamówienia należy na 
tym etapie uruchomić, czy jedynie wykonać okablowanie i zamontować urządzenia a 
uruchomić po realizacji całości instalacji?” 

  
Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 
 

Ad. 1 
W ramach Etapu I należy wykonać wszystkie prace budowlane związane z pomieszczeniami 
1.03 -1.06 ( zgodnie z Projektem wykonawczym Tom I – Warunki Przetargowe pkt 7.5.4.). 
Pomieszczenia 1.03 -1.06 zasilane są z rozdzielnicy TG2 i należy ją uwzględnić  w zakresie 
realizacji. Instalację w pomieszczeniach 1.03 -1.06 należy wykonać zgodnie z projektem 
wykonawczym. 

 
Ad. 2 

W ramach całej inwestycji będzie wykonana instalacja SSP. W Etapie I będzie wykonana 
część instalacji SSP - będą zamontowane klapy odcinające znajdujące się na kanałach 
wentylacyjnych. Elementy zostały uwzględnione w przedmiarze robót w branży sanitarnej. 
Pozostała część instalacji SSP będzie realizowana w następnych etapach inwestycji. 
 

Ad 3. 
Instalacja SSP będzie uruchomiona dopiero po realizacji całości instalacji, czyli w następnych 
etapach inwestycji. 


