
Szczecin, dnia 13.07.2016r.

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  i  2  uPzp Zamawiający przekazuje  część  pytań  do  siwz,  które  wpłynęły

do Zamawiającego w dniu 12 i 13.07.2016 r. wraz z wyjaśnieniami :

1. Nie wolno zmieniać przedmiarów ani podstaw wyceny - więc jak wprowadzić dodatkowe pozycje brakujące

w przedmiarze? Np. podłączenia przewodów, pomiary i badania - szczególnie w instalacji teletechnicznej? 

Odp.:  Należy  wycenić  prace  z  przedstawionych przedmiarów,  podłączenia  przewód  występują  w  pozycjach

montażu osprzętu. 

2. W teletechnice - w przedmiarze brak jakichkolwiek przewodów, przebić, puszek, łączeń?

Odp.:  Należy  wycenić  prace  z  przedstawionych przedmiarów,  podłączenia  przewód  występują  w  pozycjach

montażu sprzętu.

3. Brak wyceny podłączeń przewodów?!

Odp.: j.w.

4. Jednocześnie - brak też sprawdzania obwodów ułożonych wcześniej?

Odp.: nie dotyczy.

5. W elektryce - w przedmiarze jeden typ przewodów do gniazd i oświetlenia - jaki? 3x1,5; 3x2,5?

Odp.: przewód 3x1,5.

6.  Poddasze:  300  gniazd  wtykowych  + oświetlenie,  a  przewodów 184 m?  0,6m na  1  gniazdo?  Tyle  gniazd

na części poddasza?

Odp.: zakres dotyczy wszystkich kondygnacji pn. „Przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza

na pomieszczenia biurowe w budynku A  przy ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie strona lewa - część II”. Przewody

tylko do podłączenia opraw oświetleniowych, instalacja gniazd wtykowych oprzewodowana, bez osprzętu.

7. Poddasze: 336 opraw i 0 m przewodów? Tyle opraw na części poddasza?

Odp.: j.w.

8. Brak specyfikacji opraw oświetleniowych?

Odp.: typy opraw podano w odpowiedziach z dnia 07.07.2016 r.

9. Dlaczego jest tak mało punktów pomiarowych natężenie oświetlenia? Tylko 6 pomieszczeń? Po 9 punktów

pomiarowych na pomieszczenie (siatka 1m x 1m?!)? A oddzielne pomiary oświetlenia awaryjnego?

Odp.: należy wycenić z przedmiarów.



10. W  przedmiarach  brak  specyfikacji  jakichkolwiek  urządzeń  (szczególnie  słaboprądówki  -  np.  czujniki).

Jak  wobec  tego  dobrać  urządzenia  aby  były  kompatybilne  z  istniejącymi  instalacjami  i  urządzeniami  (brak

wykazu rzeczywiście zamontowanych central instalacyjnych?)?

Odp.: parametry podano w przedmiarach, PT oraz STWiOR.

11. W przedmiarach zastąpiono np. świetlówki, zapłonniki symbolami "1" - co to ma oznaczać? Czy nie powinny

być po prostu wykreślone?

Odp: składniki pozycji kosztorysowej, które należy wycenić.

12. Nic nie wiadomo o rozdzielniach istniejących czy do zabudowy? Czy są zgodne z projektem? Opisy obwodów

istnieją i są prawidłowe?

Odp.: nie dotyczy.

13. W ogóle nie ma instalacji wyrównawczej

Odp.: nie dotyczy.

14. Przebudowa dachu wchodzi w zakres? A odgromówka ?

Odp.: nie dotyczy.

15. Korytka kablowe - czy istnieją?

Odp.: tak.

16. Zasilanie  wentylatorni,  agregatów,  klimakonwektorów,  klimatyzatorów,  ich  dostawa  i  montaż?

Czy są do wykonania?

Odp.: nie dotyczy.

17. Przetarg jest na przebudowę piwnicy i części pomieszczeń parteru. Ale projektów zmian instalacji elektrycznej

w piwnicy nie ma? W piwnicach instalacje nie są zmieniane? Jeśli tak - proszę o uzupełnienie dokumentacji  

projektowej.

Odp.: nie dotyczy.

18.  W przedmiarze  jest  zapis  o  demontażu  istniejącej  instalacji.  Ale  brak  jest  planów instalacji  istniejącej!

Prosimy  o  uzupełnienie  dokumentacji  o  inwentaryzację  istniejącej  instalacji  lub  szczegółowe  rozpisanie  

przedmiaru demontażu urządzeń i oprzewodowania.

Odp.: nie dotyczy, w przedmiarach nie występuje pozycja-demontaż.

19. Czy oprawy oświetleniowe awaryjne montowane w tych sufitach winny posiadać atesty CNBOP?

Odp.: tak ,wszystkie wymagane dopuszczenia przez CNBOP.

20. Branża teletechniczna: W związku z etapowaniem inwestycji proszę o informację systemy jakich producentów

uwzględniono  we  wcześniejszych  etapach  (CCTV,  KD,  SAP,  LAN-gniazda  DATA,  instalacja  nagłośnieniowa).

Informacja ta jest niezbędna do przygotowania oferty. 

Odp.: CCTV- NOVUS, SAP- POLON ALFA, KD- ROGER sp.j, gniada DATA-SIMON, Nagłośnienie-Monacor.

21. Na planie instalacji "siłowych" wrysowano "odtworzenie połączenia czujników technologicznych kotłowni - na

elewacji budynku. Proszę o pełną informację: należy ułożyć wcześniej zdemontowane przewody i urządzenia, czy

układać nową instalację? Jeśli nową - to jakie przewody i urządzenia? W rurkach, pod tynkiem, n/t, w korytkach?



22.  Poza częściowym opisem zmian i  budowy instalacji  logicznej  brak jest  jakichkolwiek planów, rysunków i

schematów tej instalacji. Proszę o uzupełnienie.

23.  Planowana jest zabudowa nowego punkt dystrybucyjnego na I piętrze, ale brak jest informacji gdzie ma być

zabudowany, jak przeprowadzić i uzupełnić oprzewodowanie (brak planów)?

24.  Okablowanie instalacji  logicznej  parteru należy wymienić  .  Proszę o uzupełnienie  planów zmian instalacji.

Należy również doprowadzić do szafy 42U  istniejące przyłącza sieci WAN oraz łącze dla potrzeb SRP (proszę o

opis tych oznaczeń przyłączy sieciowych). Czy należy je przedłużać, wymieniać, ile, skąd - dokąd? 

25. Jedyne  dane przebudowy instalacji logicznej znajduję się w przedmiarze, który ma być wyłącznie materiałem

pomocniczym do przygotowania wyceny ryczałtowej. Obmiary podane w tym przedmiarze np. usunięcie i ułożenie

31 połączeń LAN m. 1395 - proszę o potwierdzenie czy nie zaszła pomyłka .

Odp.: Pytania od nr 21 do nr 25 nie dotyczą przedmiotowego postępowania przetargowego.

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

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


