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Dotyczy postępowania nr 25/PN/2019 w sprawie wyboru Wykonawcy dokumentacji projektowo-

wykonawczej oraz wykonania na jej podstawie w formule „zaprojektuj i zbuduj” instalacji oddymiania 

pionowych dróg ewakuacyjnych, przedsionków pożarowych, garażu podziemnego oraz szachtów 

windowych w budynku INTRACO przy ul. Stawki 2 w Warszawie, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa i ekspertyzą stanu ochrony przeciwpożarowej 

 

W związku z ogłoszonym postępowaniem nr 25/PN/2019 w sprawie wyboru Wykonawcy dokumentacji projektowo-

wykonawczej oraz wykonania na jej podstawie w formule „zaprojektuj i zbuduj” instalacji oddymiania pionowych 

dróg ewakuacyjnych, przedsionków pożarowych, garażu podziemnego oraz szachtów windowych w budynku 

INTRACO przy ul. Stawki 2 w Warszawie otrzymano od Wykonawców następujące pytania: 

1. W celu opracowania prawidłowej koncepcji instalacji oddymiania pionowych dróg ewakuacyjnych, przedsionków 

pożarowych, garażu podziemnego oraz szachtów windowych konieczne jest aktualna ekspertyza pożarowa. 

Prosimy o udostepnienie ww. ekspertyzy. 

2. Prosimy o informację dotyczącą możliwości otworowania ścian nośnych, konstrukcyjnych oraz ingerencji elewację 

budynku (nawiew w środkowej części klatki schodowej) celem wykonania przedmiotowej instalacji.. 

3. Prosimy o informację dotyczącą możliwości wykorzystania windy zewnętrznej (na linach) do prac montażowych, 

oraz o podanie jej nośności. 

4. Czy Zamawiający dysponuje odpowiednią ilością mocy elektrycznej gwarantowanej (rezerwowej) do zasilania 

urządzeń. 

5. Prosimy o udostepnienie na stronie internetowej załączników 2, 4, 5, 6, 11 w wersji edytowalnej, która umożliwi 

ich czytelne uzupełnienie.  

6. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesuniecie terminu składania ofert do 28 czerwca 2019 r. z powodu 

złożonego charakterem przedmiotu zamówienia wymagającego poświecenia większej ilości czasu dla 

rzetelnego oszacowania inwestycji.  

7. Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Prośba wynika z czasu koniecznego na 

pozyskanie ofert od dostawców urządzeń i wykonawcy symulacji. Dopiero po uzyskaniu wszystkich przeliczeń oraz 

ofert będziemy mogli określić ilość zastosowanych urządzeń i określić zakres prac budowlanych, które będą 

niezbędne do dostosowania budynków do przepisów, ekspertyz oraz postanowień PSP. 

8. W sprawie oddymiania garażu: chcielibyśmy zapytać o możliwość wykorzystania istniejących otworów upustowych 

w stropie garażu. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania ich jako kanały wyrzutowe lub czerpnie 

na potrzeby systemu oddymiania? Czy konieczne jest wykonanie nowych przebić? 

9. Prosimy o przekazanie ekspertyzy i postanowień, o których jest mowa w zapytaniu ofertowym. Mogą być w nich 

zawarte istotne dla sporządzenia oferty informacje. 
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ODPOWIEDZI: 

Ad.1 
Zamawiający informuje, iż udostępni do wglądu aktualną ekspertyzę stanu ochrony przeciwpożarowej budynku 
przy ul. Stawiki 2 w Warszawie w swojej siedzibie, po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą wskazaną jako 
osoba właściwa do dokonania wizji lokalnej Panem Maciejem Jaszczołtem i po złożeniu oryginału Zobowiązania  
do zachowania poufności wraz z załącznikami, zgodnie z zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym. 
 
Ad. 2 
Zamawiający informuje, iż udostępni archiwalne oceny techniczne ITB dot. ówczesnego stanu konstrukcji 
istniejącego budynku oraz Projekt Budowlany Tebodin SAP-Projekt z 2009 roku : „Rozbudowa i częściowa 
przebudowa budynku w celu dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej”, w siedzibie PHN S.A. po 
uprzednim uzgodnieniu terminu. 
 
Zamawiający oczekuje wykonania przez Wykonawcę prac w systemie „zaprojektuj i zbuduj” co oznacza, iż prace 
projektowe Wykonawcy obejmować będą wszystkie oceny, ekspertyzy i analizy niezbędne do zaprojektowania i 
wykonania przedmiotowej instalacji, zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami. 
 
Ad. 3 
Zamawiający informuje, że istniejące urządzenie: PODEST RUCHOMY Typ J115B Wytwórca: SECALT – 
LUKSEMBURG (zgodnie z protokołem UDT udźwig 240kg), posiada zezwolenie na eksploatację przy parametrach 
określonych w księdze rewizyjnej urządzenia. Wykonawca zweryfikuje możliwość wykorzystania PODESTU do 
prac własnych budowlano-montażowych i uzyska wszystkie wymagane przepisami zgody na takie wykorzystanie 
istniejącego PODESTU. Zamawiający informuje, iż udostępni księgę rewizyjną urządzenia w siedzibie PHN S.A. 
po uprzednim uzgodnieniu terminu. 
 
Ad. 4 
Zamawiający udzieli odpowiedzi po uzyskaniu informacji o zapotrzebowaniu na moc elektrycznej gwarantowanej 
(rezerwowej) do zasilania urządzeń do instalacji oddymiania. 
 
Zamawiający oczekuje wykonania przez Wykonawcę prac w systemie „zaprojektuj i zbuduj” co oznacza, iż prace 
projektowe Wykonawcy obejmować będą wszystkie oceny, ekspertyzy i analizy niezbędne do zaprojektowania i 
wykonania przedmiotowej instalacji, zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami. 
 
Ad. 5 
Załączniki w wersji edytowalnej zostaną udostępnione Wykonawcy zainteresowanemu udziałem w postepowaniu 
na jego wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 
Ad. 6 i 7 
Termin złożenia ofert został przedłużony do dnia 28 czerwca 2019 roku do godz. 15.00. 
 
Ad. 8 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie dopuszcza możliwości wykorzystania istniejących otworów wyrzutowych do 
oddymiania garażu. 
 
Ad. 9 
Patrz Ad. 1. 


