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Uczestnicy postępowania

O DPOWI E DŹ
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-11-07 do Zamawiającego wpłynęła prośba o
wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Remont instalacji elektrycznej - (V piętro - etap 1), budynek W-12 (10-35) Wydziału
Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24,
Kraków,
Zestaw nr 1
Proszę o doprecyzowanie zakresu przedmiotu przetargu, z uwagi na duże rozbieżności
pomiędzy projektem całościowym dla całego budynku w tym wskazanym tam piętrem 5,
gdzie zawarte tam zestawieniami osprzętu, lamp, rozdzielni itp. są różne do tych
wskazanych w przedmiarze.
Pytanie nr 1:
W przedmiarze poz. 1.4.5 wskazane jest 6 sztuk rozdzielnie R519, R520, R521, R522, R523,
R539 podczas gdy w projekcie na Rys. 9.2.1 można znaleźć 10 sztuk rozdzielni w
obwodach od 9 do 18. Czy pozostałe rozdzielnie z projektu o numerach. R535a, R537, R534,
R530 należy przewidzieć w wycenie.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Patrz odpowiedź do pytania nr 7.
Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający – skoro pisze o kontynuacji przetargu – będzie wymagał i żądał od
Wykonawcy zastosowania takich samych rozwiązań materiałowych, typów urządzeń czy
producentów zastosowanych już na piętrach innych, czy dopuści rozwiązania równoważne.
Jeżeli dopuszcza rozwiązania równoważne proszę o potwierdzenie, że zastosowane wcześniej
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materiały, urządzenie np. oprawy oświetlenia podstawowego, awaryjnego są takie jak w
projekcie lub wskazać typy jakie zastosowano wcześniej.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
W przedmiarze robót podany jest typ opraw oświetleniowych wg typów zamontowanych
podczas poprzednich etapów remontu na korytarzach budynku. Wskazane byłoby aby
Wykonawca zastosował taki sam osprzęt jakie już wykonano, jednakże Zamawiający
dopuszcza równoważne dobranie opraw z tą uwagą aby nie odbiegały kształtem i
parametrami od zamontowanych. Wówczas w ofercie należy podać typ równoważnej oprawy.
Pytanie nr 3:
Czy inwestycja realizowana jest w oparciu o „pozwolenie na budowę w zakresie jak
precyzuje SIWZ” i czy podlega pełnej procedurze odbiorowej jak dla „ Pozwolenia na
budowę” tj. np. czy Zamawiający będzie zgłaszał do Państwowej Straży Pożarnej obiekt w
sprawie o zajęcie stanowiska i wydanie decyzji?
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Tak, zadanie realizowane jest w oparciu o „pozwolenie na budowę”, jednakże po obecnym
etapie Zamawiający nie będzie zgłaszał jeszcze zakończenia do Państwowej Straży Pożarnej .
Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający wskazując , że przedmiotem przetargu jest „ Kontynuacja remontu…”
precyzuje to co jest do wykonania w przedmiarze, czy w projekcie, czy że jest to kontynuacja
na Vp budynku, czy kontynuacja w budynku na innych piętrach?
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Obecny etap jest kontynuacją remontu instalacji elektrycznej obiektu jedynie w zakresie 1
etapu dotyczącego V piętra, zgodnie z zakresem wykazanym w przedmiarze robót
załączonym do SIWZ.
Pytanie nr 5:
Proszę o wskazane graficzne – np. poprzez zakreślenie kreską poprzeczną obszarów piętra V jaki zakres prac w budynku na V piętrze jest do wykonania. Wskazujemy, że przedmiar
zawiera się tylko na korytarzu, gdyż tak wskazują ilości w przedmiarze. Proszę o
potwierdzenie jaki obszar jest przedmiotem przetargu.
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zakres prac obejmuje jedynie remont instalacji na części korytarza /oświetlenie+gniazdka/
oraz wymianę 6 szt. tablic w pomieszczeniach wg przedmiaru robót. Patrz załącznik graficzny
-odpowiedz -zestaw 1 ad5).pdf
Pytanie nr 6:
Czy należy wycenić materiały wskazane w opisie projektu - STERWOANIE
OŚWIETLENIEM - zawarte w projekcie strona 77 – tabela DLA Piętra 5. Brak takich
materiałów w przedmiarze oraz tablicy sterowniczej w jakiej te materiały są zawarte. Proszę o
uszczegółowienie.
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Należy wycenić dostawę i montaż zasilacza awaryjnego H-290, zgodnie z przedmiarem robót.
Pytanie nr 7:
Czy należy wycenić materiał wskazane w opisie projektu - Rozdzielnie obwodów
standardowych - zawarte w projekcie strona 61 dla piętra 5-go gdzie wskazano 21 sztuk
różnych rozdzielni , podczas gdy w przedmiarze jest wskazane tylko 6 sztuk rozdzielnie
R519, R520, 521, 522, 523, 539
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Należy wycenić jedynie tylko rozdzielnie zgodnie z wykazem w przedmiarze robót (6 sztuk).
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Załącznik nr 1
Odpowiedz – zestaw 1 ad5).pdf
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