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Odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez Oferenta z dnia 09.09.2021 r. 

do Ogłoszenia o zamówieniu -wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z towarzyszącą 

instalacją elektryczną w budynkach A i B Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego 

Św. Jana Chrzciciela w Warszawie w ramach projektu pt.: ,,Poprawa efektywności Energetycznej i 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w zespole budynków Wyższego Metropolitalnego 

Seminarium Duchownego w Warszawie przy Ul. Dewajtis 3" 

 

1. Proszę o określenie nadrzędności dokumentacji: Przedmiar, opis, rysunki techniczne. W przypadku 

wystąpienia różnic, który dokument jest nadrzędny? 

 

Generalnie wszystkie dokumenty powinny być spójne oraz ze sobą korespondować. Jeżeli zdarzą się 

przypadki, że tak nie jest, jako nadrzędne należy brać pod uwagę rysunki techniczne ponieważ, to na 

nich znajduje się najwięcej informacji. W przypadku znaczących i istotnych rozbieżności prosimy o 

przekazanie pytania. 

 

2. Czy systemy F8-1A, F9-1A, F10-1A wrysowane na rysunku "s10"(poziom +3, bud.A), ale nie zawarte 

ani w przedmiarze ani w zestawieniu opisu technicznego wchodzą w zakres zamówienia? Proszę 

również o wskazanie Jednostek zewnętrznych dla wspomnianych systemów (brak wskazanej 

lokalizacji JZ8,JZ9,JZ10 na rysunkach). 

 

Rysunek S-10 to rzut wentylacji poziom +3 budynek części A. Na tym rysunku nie ma systemów 

klimatyzacji. Domyślamy się, że chodzi o  rysunek S-20, który przez niedopatrzenie znalazł się w 

dokumentacji i nie uwzględnia okrojenia instalacji klimatyzacji, w związku planem realizacji 1 etapu 

tego zadania. Właściwy rysunek "S20 etap 1.pdf"przekazujemy w załączeniu oraz informujemy, że w 

1 etapie systemy JZ8, JZ9 i JZ10 nie będą realizowane. 

 

3. Czy udostępnione przedmiary w pliku ATH można dowolnie modyfikować, tj.: a) dodawać/usuwać 

pozycje; b) zmieniać ilości materiałów; c) zmieniać opisy pozycji? 

 

Zamawiający dopuszcza modyfikację przekazanych w plikach PDF przedmiarów i udostępnionych dla 

wygody przygotowania kosztorysów w plikach ATH jedynie w przypadku stosowania rozwiązań 

zamiennych w stosunku do tych przyjętych w projekcie technicznym. W takim przypadku Oferent 

powinien dołączyć do oferty poza szczegółowym kosztorysem załącznik z wyszczególnieniem 

wszystkich dokonanych zmian oraz różnic w stosunku do przedmiarów zawartych w udostępnionych 

plikach PDF wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem. 

 

4.  Proszę o wskazanie planowanej lokalizacji jednostki zewnętrznej dla systemu F16-1A (JZ16)(nie 

występuje na rysunkach). 

 

W załączeniu przekazujemy skorygowane przez projektanta rysunki z uwzględnieniem planowanej 

lokalizacji jednostki zewnętrznej dla systemu F16-1A. Przepraszamy w imieniu projektanta za 

niedopatrzenie, które wyniknęło na etapie ograniczania dokumentacji do planowanego 1 etapu 

realizacji zadania inwestycyjnego. 


