
Warszawa 24.02.2022 

Zamawiający informuje, że działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) [ustawa Pzp], w 

postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego Nr RB 1/2022 prowadzonego w trybie podstawowym 

– bez negocjacji, na podstawie przepisu art. 275 pkt 1, Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia , 

udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w ramach 

przedmiotowego postępowania: 

Zapytanie  z dnia 23.02.2022 r. 

„Prosimy o potwierdzenie lub sprecyzowanie informacji czy okablowanie systemu SSP umieszczone w 
odpowiedziach w załączniku nr 3 będzie mocowane bezpośrednio za pomocą kotwy ppoż.  do 
ściany/sufitu? 

Czy np.:  dla zachowania estetyki kabel zamocować w listwie np.: „metalowe korytko NIEDAX LLK 
26.030 26 x 30  W kolorze białym? 

Czy należy przewidzieć bruzdy analogicznie jak dla systemu oddymiania i w nich zamocować zgodnie z 
aprobatą przewody systemu SSP? 

Brak ww. uszczegółowienia SWZ doprowadzi do braku możliwości należytego skalkulowania ceny 
oferty przez Wykonawców.  
Dodatkowo ww. brak uszczegółowienia skutkować może brakiem możliwości porównania i oceny 
złożonych ofert jak również stanowić będzie o braku możliwości uzyskania przez Zamawiającego efektu 
założonego w SWZ.” 

 ODP.: 

Jak informowaliśmy w poprzednich materiałach, instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru  istnieje w 

obiekcie. W ramach modernizacji jest przewidziana jej wymiana i nieznaczna rozbudowa. 

 Wszystkie linie dozorowe będą bazowały na dotychczasowym układzie rozlokowania na zasadzie 

wykorzystania tych elementów , które pozwolą na ich pozostawienie . Zatem linię kablowe powinny 

być zgodnie z dokumentacją projektową montowane w miejscu dotychczasowych.  

W przestrzeniach otwartych i widocznych musi być zachowana struktura zabytkowa budynku. 

W przestrzeniach technicznych montaż instalacji będzie możliwy w oparciu o atestowane kotwy oraz 

korytka systemowe NIEDAX. 

Z tego powodu dla przestrzeni ogólnie dostępnych przewiduje się możliwość użycia elementów 

radiowych w celu ograniczenia ingerencji technicznej w strukturę budynku, o ile instalacji w danych 

miejscach nie ma w chwili obecnej. 

Możliwość prowadzenia instalacji (pętli) kablowych będzie musiała zostać dostosowana do 

miejscowych uwarunkować technicznych budynku i jego funkcji oraz wymogów określonych  

warunkami nałożonymi przez Konserwatora zabytków. 

Wszystkie dokumenty w tym zakresie są załączone do ogłoszenia o przetargu. 



Proszę zatem w ofercie odnieść się do  uwarunkowań wymagających znacznej elastyczności i 

przewidzieć konieczność wymiany pełnej instalacji w wykonaniu systemowym dla przestrzeni holu , 

korytarzy klatek schodowych i widowni oraz biur w sposób niewidoczny i nie naruszający tynków,, zaś 

dla przestrzeni podscenia pomieszczeń technicznych w oparciu o kotwy systemowe oraz korytka i szyny 

Niedax. 

W miejscach widocznych należy przewidzieć zastosowanie korytek w kolorze białym pełnych z 

maskownicami. 

Odległości tras kablowych proszę oszacować na podstawie rysunków projektu budowlanego. 

 

 


