
Szczecin, dnia 11.07.2016r.

ZZ-2380-93/16

informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „uPzp” na  „Przebudowę

wraz  ze  zmianą  sposobu  użytkowania  poddasza  na  pomieszczenia  biurowe  w  budynku  A,

przy ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie strona lewa – część II”.

 Na podstawie art. 38 ust. 1, 2  i 4  uPzp Zamawiający przekazuje pozostałą część pytań, które wpłynęły

do Zamawiającego w dniu 7.07.2016 r. wraz z wyjaśnieniami i zmianami siwz :

1.  W przedmiarze robót budowlanych w poz. 2 znajduje się czynność „likwidacja podciągu i  zaprojektowanie

nowego rozwiązania konstrukcyjnego”.

Czy Zamawiający dokona bardziej szczegółowego określenia w dokumentacji  projektowej ww. zakresu prac?

Kto ewentualny projekt będzie opiniował, zatwierdzał?

Odp. Dokumentację techniczną na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia

biurowe w budynku A przy ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie wykonywała pracownia architektoniczna Krzysztof

Kalert, która powinna opiniować i zatwierdzić rozwiązanie konstrukcyjne tego projektu, ponieważ pełni nadzór

autorski na tym budynku.

2. Czy Zamawiający wskaże na projekcie stolarkę drzwiową Dw38, Dw38A?

Odp. W uzupełnieniu odpowiedzi na pytanie nr 13 z dnia 08.07.2016r. dotyczące załączonego zmodyfikowanego

projektu stolarki drzwiowej Dw38, Dw38A Zamawiający wyjaśnia,  że są to pomieszczenia wydziału łączności

i informatyki na II piętrze.

3.  W przedmiarach branży elektrycznej w pozycjach montaż opraw oświetleniowych brak opisu rodzaju opraw,

które  korespondują  z  dokumentacją  projektową.  W  dokumentacji  projektowej  elektrycznej  widnieją  oprawy

już istniejące. Czy Zamawiający dokona uszczegółowienia kosztorysu, które oprawy i w jakich ilościach należy

zamontować?

Odp.: należy przyjąć:

poz. nr 8 przedmiaru - oprawa ewakuacyjna led np.MONITOR1 LED AW3h

poz. nr 9 - oprawa ewakuacyjna led np. ITECH NT 3W

poz. nr 17 - oprawa nasufitowa led 2600 Lm PLX

poz. nr 18 - oprawa dowlight 2x17W ip44

poz. nr 19 - kinkiet np. X-LINE 1x24 T5 plx ip44

poz. nr 20 - oprawa aw led np. ITECH LED 3W 3h

poz. nr 21 - oprawa 2x28W T5 ip 54

poz. nr 22 - oprawa do sufitów podwieszanych 4x14W T5 par



4. Czy wszystkie gniazda data są poczwórne?

Odp.: należy przyjąć gniazda data pojedyncze ramkowe

3.  Czy gniazda data montowane w Sali audytoryjnej w obrębie foteli widowni mają być wykonane w wersji

poczwórne, oraz podłogowe?

Odp.: nie dotyczy.

                Termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


