
 

 

Strona 1 z 3 

 

Warszawa, dnia 10.02.2022 r. 

      

 

Wykonawcy 

 

Odpowiedzi na pytania 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ADAPTACJA LOKALU PRZY 

UL. TARGOWEJ 66 W WARSZAWIE NA POTRZEBY UTWORZENIA WARSZTATU 

KULINARNEGO "COOKLAB".”  

Numer postępowania: CWR 263.1.2022 

Ogłoszenie nr: 2022/BZP 00036128/01 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-b81a9abe-7e99-11ec-beb3-a2bfa38226ab 

ID – miniPortalu: d975627d-23c8-4786-bc81-39824a2ed6c1  

 

 

Zamawiający - Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” działając na podstawie art. 

284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 

r., poz. 1129 ze zm.) (dalej ustawa Pzp) informuje, że do Zamawiającego w terminie 

ustawowym złożono pytania z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (dalej SWZ). 

 

Pytanie nr 1: 

Proszę o podanie wymiarów wyposażenia (wymienionych w przedmiarach wyposażenia 

budynku i oficyny) brak w przedmiarach i projekcie, w celu wykonania rzetelnej wyceny.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wymiary wyposażenia technologicznego znajdują się w 

dokumentacji projektowej w projekcie wielobranżowym (plik „OPIS PB”, Wykaz wyposażenia 

technologicznego, tab. 3,  str. 31-39).  
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Pytanie nr 2: 

Proszę o podanie producenta okapów lub szczegółowe parametry okapu.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż parametry dotyczące okapów znajdują się w dokumentacji 

projektowej w projekcie wielobranżowym (plik „OPIS PB” oraz rys. sanitarne). Nie 

wskazujemy producenta. 

 

Pytanie nr 3: 

Dla centrali wentylacyjnej NW (Lp.3) proszę podać miejsce usytuowania czerpni i wyrzutni -

brak na projekcie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż czerpnia i wyrzutnia usytuowana jest w oknach pomieszczenia w 

których znajduje się centrala wentylacyjna (rozdział 6.3) 

 

Pytanie nr 4: 

Czy na obiekcie będzie montowana centrala systemu p.poż ? – informacja niezbędna do doboru 

klap p.poż. 

Odpowiedź: 

Zamawiający odwołuje do opisu projektu budowlanego - rozdział 6.7 Wymagania 

przeciwpożarowe. 

 

Pytanie nr 5:  

W kosztorysie i projekcie nie wskazano danych dotyczących materiałów wykończeniowych 

kanałów wentylacyjnych – czy należy przewidzieć kanały z blachy stalowej ocynkowanej, czy 

stalowej nierdzewnej/kwasoodpornej?  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż należy uwzględnić materiał wykończeniowy przewodów 
wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej. 
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Pytanie nr 6: 

Jakie wykończenie kratek wentylacyjnych zastosować? Proszę o podanie materiału i kolorów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że preferuje metalowe lub stalowe kratki wentylacyjne. Kolorystykę 

kratek będziemy ustalali na etapie prac.    

 

Pytanie nr 7: 

W związku z ciągłym wzrostem materiałów budowlanych, problemami związanymi z 

łańcuchem dostaw oraz zakresem i wielkością zamówienia zwracam się z prośbą o weryfikację 

warunków płatności – np. comiesięczne oraz wydłużenie terminu realizacji do 10 miesięcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż warunki płatności oraz termin realizacji pozostają bez zmian. 

 

 

Powyższe pytania i odpowiedzi zostają udostępnione na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

 

Z-ca Dyrektora 

   Centrum Wspierania Rodzin 

        „Rodzinna Warszawa” 

        /-/ Beata Chyz-Banek 


