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Warszawa, 2 września 2022 r. 
Znak sprawy: ZP/2/2022 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
pn.: modernizacja centrali wentylacyjnej Hali Sportowej w Kompleksie Sportowym OSiR Mokotów 
przy ul. Niegocińskiej 2A w Warszawie w ramach zadania: „Modernizacja Kompleksu Sportowego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2A 
 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej 
dalej SWZ. 
 
Pytanie 1: 
Proszę o informację czy w ramach gwarancji należy wycenić serwisy chłodnicy i agregatów? 
Odpowiedź: 
Koszt serwisu  zamontowanych urządzeń w  okresie  udzielonej gwarancji pokrywa Wykonawca 
 
Pytanie 2: 
Czy istniejąca centrala wentylacyjna jest na gwarancji i pod opieką serwisową innej firmy? 
Odpowiedź: 
Centrala jest po gwarancji producenta, pod opieką serwisową firmy zewnętrznej 
 
Pytanie 3: 
Jeżeli tak to czy Zamawiający liczy się z utratą gwarancji w związku z koniecznością ingerencji w 
urządzenie będące w dalszym ciągu na gwarancji innego wykonawcy? 
Odpowiedź: 
centrala wentylacyjna po terminie gwarancji producenta 
 
Pytanie 4: 
Proszę o przesłanie kary doborowej istniejącej centrali wentylacyjnej produkcji VBW w celu właściwej 
kalkulacji finansowej prac. 
Odpowiedź: 
W załączeniu karta  
 
Pytanie 5: 
Zgodnie z informacją od producenta istniejącej centrali VBW: 

a. Fizycznie nie ma w niej miejsca na chłodnicę. Natomiast w projekcie była informacja o 
pustej sekcji w centrali do jej montażu – proszę Zamawiającego o doprecyzowanie 
lokalizacji montażu chłodnicy. 
Odpowiedź: 
rozwiązanie projektowe zakłada montaż  chłodnicy z odkraplaczem  w sekcji 
tłumików centrali, tłumiki zamontowane na kanałach po weryfikacji poziomu hałasu  
 
 



b. Dodatkowo zespół wentylatorowy ma za małą rezerwę, żeby pokonać dodatkowe 
opory przepływu powietrza. Czy inwestor zakłada wymianę zespołu 
wentylatorowego w ramach postępowania? 
Odpowiedź: 
w projekcie nie założono wymiany zespołu wentylatorowego 
 

c. Dostarczona automatyka nie uwzględniała chłodnicy i sterowania agregatami. Czy 
inwestor zakłada modyfikację istniejącej automatyki w zakresie sterowania chłodnicą 
i pracą agregatów chłodniczych? 
Odpowiedź: 
modernizacja automatyki sterowania chłodnicą i pracą agregatów chłodniczych , oraz 
koszt zmiany grafiki wizualizacji centrali w systemie BMS po stronie Wykonawcy 
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