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Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na wykonanie                         

maszynowni chłodu w Teatrze Narodowym 

 

Dotyczy: zapytań do SIWZ  

Informujemy, że w dniach 24, 25 i 26.11.2015 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące 

pytania do treści SIWZ: 

 

Pytanie 1 

„Jaka jest nośność schodów po których ma odbyć się transport nowych agregatów 

chłodniczych do maszynowni chłodu?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie zna parametrów nośności schodów.  

 

Pytanie 2 

„Załącznik Nr.4 do SIWZ zawiera kosztorys ofertowy dla robót instalacyjnych sanitarnych. 

Zakres kosztorysu jest niepełny tak ilościowo jak i pozycyjnie w stosunku do 

przedstawionego projektu. Czy oferta Wykonawcy powinna się ograniczać do zakresu 

przedstawionego w kosztorysie, czy też powinna zawierać zakres prac niezbędny do 

wykonania projektu?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Oferta wykonawcy musi zawierać pełen zakres niezbędny do wykonania zadania określony w 

SIWZ. 

 

Pytanie 3 

„Pkt. 3.2-d zapisów SIWZ – czy jest w posiadaniu Zamawiającego jakakolwiek dokumentacja 

niedrożności kanalizacji w pomieszczeniu maszynowni chłodu ( zdjęcia, filmy )?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie posiada takiej dokumentacji. 

 

Pytanie 4 

„Pkt. 14.1 zapisów SIWZ – czy Zamawiający określa minimalny czas wykonania prac 

dotyczących przetargu 32/2015?” 

 

 

 

 



Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie określił minimalnego czasu wykonania przedmiotu zamówienia.  

Termin realizacji zamówienia został określony w pkt. 4 SIWZ: od 11.01.2016 r.  

do maksymalnie 15.04.2016 r. 

 

Pytanie 5 

„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę drogi transportu nowych agregatów do maszynowni 

chłodniczej poprzez otwór rewizyjny wykonany w szafie przyległej do ściany zlokalizowanej 

naprzeciwko dźwigu towarowego o udźwigu 2000 kg ( zdjęcie w załączeniu )?” 

 

 Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza wykonania otworów rewizyjnych. 

 

Pytanie 6 

„Pkt 21-g zapisów SIWZ – czy zapis ten nie jest pomyłką?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający z treści zapytania wnioskuje, że pytanie dotyczy pkt.16.21 g) SIWZ,  

w punkcie tym nastąpiła pomyłka. Punkt powinien brzmieć „instrukcję eksploatacyjną 

maszynowni chłodu zgodną z  rozporządzeniem  Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 

roku (poz. 492).” 

 

Pytanie 7 

„Pkt.16.29 zapisów SIWZ – czy Zamawiający dopuszcza zmianę w zapisie polegającej na 

uściśleniu jak następuje: „ …innej firmie posiadającej dopuszczenia do prac serwisowych i 

naprawczych dostarczonych urządzeń, kosztami wykonania …”?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Teatr nie dopuszcza możliwość zmiany brzmienia pkt.16.29 SIWZ. 

 

Pytanie 8 

„Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch rozdzielnic zasilających dwa agregaty 

chłodnicze, cztery chłodnice wentylatorowe i osiem pomp z elementami zabezpieczającymi 

dobranymi do wielkości zastosowanych urządzeń oraz jednej rozdzielnicy sterującej z 

zabudowanym sterownikiem PLC?.”  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z pkt.16.7 SIWZ. Zamawiający dopuszcza materiały i urządzenia równoważne lub  

o wyższych parametrach niż materiały i urządzenia wyszczególnione w Załączniku nr 1 i 2  

do SIWZ. Materiały i urządzenia równoważne lub wyższe muszą być w ofercie wymienione  

z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez 

Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy składającego ofertę. 

 

 



Pytanie 9 

„Jaki jest przewidziany harmonogram płatności?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Płatność będzie jednorazowa zgodnie z zapisami pkt 16.17 i 16.22 SIWZ. 

 

Pytanie 10 

„Czy zamawiający ze względu na trudność przetransportowania chillera w całości do 

maszynowni zezwala na dostarczenie chillera w komponentach i montowanie go na miejscu 

w maszynowni?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z zapisami w SIWZ oraz załącznikami. 

 

Pytanie 11 

„Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rodzaju sprężarek z zachowaniem 

wymaganych parametrów określonych w dokumentacji ?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z pkt.16.7 SIWZ Zamawiający dopuszcza materiały i urządzenia równoważne lub  

o wyższych parametrach niż materiały i urządzenia wyszczególnione w Załączniku nr 1 i 2  

do SIWZ. Materiały i urządzenia równoważne lub wyższe muszą być w ofercie wymienione  

z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez 

Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy składającego ofertę. 

 

Pytanie 12 

„Czy zamawiający zezwala na zamianę czynnika chłodniczego na inny ?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z pkt.16.7 SIWZ. Zamawiający dopuszcza materiały i urządzenia równoważne lub  

o wyższych parametrach niż materiały i urządzenia wyszczególnione w Załączniku nr 1 i 2  

do SIWZ. Materiały i urządzenia równoważne lub wyższe muszą być w ofercie wymienione  

z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez 

Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy składającego ofertę. 

 

 

 

       Podpisała: 

 

       Olga Malowaniec 

       Główny Specjalista  

       ds. Zabezpieczenia    

       Instalacji Sanitarnych  

       w Teatrze Narodowym 


