
Teatr Narodowy      Warszawa, 12 lipca 2017 r. 

Pl. Teatralny 3  

00 - 077 Warszawa    

Nr sprawy: 17/2017 

 

Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na 

„Wymianę centrali wentylacyjnej N2-W2 obsługującej scenę Bogusławskiego Teatru 

Narodowego”  

Dotyczy: zapytań do SIWZ 

 

Informujemy, że w dniu 11.07.2017 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania  

do treści SIWZ: 

 

Pytanie nr 1 : 

„W projekcie jest pozycja przewodów zasilających do falowników i silników, podany jest 

typ  YDY. Czy mają być dokładnie takiego typu? Uważamy że powinny być ekranowane”. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Przewody zasilające do falowników i silników powinny być zgodne z wymaganiami 

określonymi w Załączniku nr 5 do SIWZ. 

Pytanie nr 2 : 

„Jeśli chodzi o ławę fundamentową pod centralę czy jest dokładniejszy opis takiej ławy. 

Ponieważ raz w przedmiarach jest demontaż ławy o wysokości 70cm, a w projekcie jest wpis 

że wysokość ławy jest min20cm Czy mamy dokładniejszy opis lub przekrój konstrukcji pod 

centralę??”. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Sposób demontażu istniejącej ławy fundamentowej oraz opis konstrukcji nowej ławy 
fundamentowej określa Załącznik nr 1 do SIWZ w punkcie 1.5.3. 
Pytanie nr 3 : 

„Czy transport materiałów będzie mógł odbywać się  tylko w sposób ręczny czy jest może do 
wykorzystania jakaś winda transportowa?”. 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Nie ma możliwości transportu windą transportową. 
Pytanie nr 4 : 

„Czy będzie wydzielone miejsce na placu na teren budowy? Czy jest możliwość postawienia 
kontenera na gruz na dłuższy czas w miejscu gdzie nie będzie to przeszkadzało innym?”. 
 Odpowiedź Zamawiającego: 

Teren budowy będzie wydzielony. Jest przewidziane miejsce na kontener na gruz na czas 
trwania budowy. 
Pytanie nr 5 : 

„Proszę o podanie w jakich godzinach będą mogły się odbywać prace? Chodzi tu o to czy 24H 
czy np w godzinach od 7 do 17.00”. 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Czas pracy Wykonawcy opisany jest w SIWZ w punkcie 17.5   
 Pytanie nr 6 : 

„Jaki jest typ posadzki w pomieszczeniu gdzie jest zaprojektowana centrala? Chodzi o 

 



wykończenie, np. płytka ceramiczna, kolor,”. 
Odpowiedź Zamawiającego: 

W pomieszczeniu centrali wentylacyjnej posadzka jest betonowa z płytkami ceramicznymi w 
kolorze szarym. 
Pytanie nr 7 : 
„Czy dołączona automatyka musi być automatyką producenta Simens?”. 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Wymagania odnośnie automatyki określa Załącznik nr 2 do SIWZ w punkcie 10 opisu 
technicznego. 
Pytanie nr 8 : 
„Czy istnieje przedmiar robót zawierający materiały elektryczne, które mają być zastosowane 
wg projektu instalacji elektrycznej i automatyki”. 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Dane te zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ. 
Pytanie nr 9 : 
„Czy na etapie składania oferty wymagane jest aktualne zaświadczenie o członkostwie we 
właściwej Izbie Inżynierów”. 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Wymagania odnośnie  zaświadczenie o członkostwie we właściwej Izbie Inżynierów 
określono w SIWZ punkt 6.3.3 a, b, c. 

 

 

 

 

Podpisał:  

Mariusz Wojciechowski  

Główny Specjalista ds. zabezpieczenia  

instalacji sanitarnych w TN 

 


