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  Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu AEZ/S-050/2018

Wyjaśnienie treści Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia

  Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety:
Pakiet 1: 
Wykonanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby Centrum Symulacji Położniczych „Bezpieczny poród”,  zlokalizowanych na parterze budynku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Nowogrodzkiej 73 w Warszawie, 

     informuje, że w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, na które   Zamawiający udziela wyjaśnienia:
     Pytanie 1:
   Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie okablowania wszystkich instalacji będących w zakresie  omawianego postepowania natynkowo – koryta PCV lub rury PCV?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji w sposób natynkowy w listwach PCV.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuszcza zakończenie okablowania zasilającego 230V oraz LAN gniazdami zainstalowanymi w puszkach natynkowych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zakończenie sieci 230V oraz sieci LAN gniazdami w puszkach natynkowych.
Pytanie 3:
Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia w zakresie prac jest ułożenie kabla światłowodowego pomiędzy PD a istniejącym punktem dystrybucyjnym. Prosimy o podanie typu oraz liczby włókien kabla światłowodowego, który ma być ułożony pomiędzy ww. punktami.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że właściwy dla tej realizacji będzie kabel światłowodowy jednomodowy o minimum 8 włóknach spełniający normę ITU-T G.652.D zakończony w panelach krosowniczych z typem złącz LC.
Pytanie 4:
W czasie przeprowadzonej wizji lokalnej na ścianach oraz sufitach w pomieszczeniach objętych niniejszym postępowaniem zostały zauważone liczne pęknięcia oraz odparzenia tynku. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby naprawić zauważone uszkodzenia tynków? Załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót budowlanych nie precyzuje tej kwestii.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga napraw starych tynków. Przedmiar robót uwzględnia naprawy w pozycji uzupełnienia starych tynków.


Pytanie 5:
Zwracamy się  z prośbą o potwierdzenie, że w zakresie omawianego postępowania są wyłącznie prace w pomieszczeniach zaznaczonych w pliku PDF zatytułowanym- „Planowany rozkład funkcji pomieszczeń”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż prowadzone prace obejmują wszystkie pomieszczenia z wyłączeniem klatek schodowych.
Pytanie 6:
Czy w zakresie prac Wykonawcy będzie opróżnienie oraz zabezpieczenie na czas remontu istniejącego wyposażenia poszczególnych pomieszczeń?
Odpowiedź:
W zakresie wykonawcy jest zabezpieczenie przed uszkodzeniem na czas remontu istniejącego wyposażenia.
Pytanie 7:
Czy Zamawiający na czas remontu udostępni miejsce przed budynkiem w celu ustawienia kontenera na odpady?
Odpowiedź:
Zamawiający wskaże miejsce ustawienia kontenera na odpady.	
Pytanie 8:
Prosimy o wskazanie na rzutach załączonych do dokumentacji przetargowej trasę okablowania na potrzeby Domu Małego Dziecka.
Odpowiedź:
Zamawiający przedstawia na załączonym obrazie w kolorze żółtym  przybliżoną lokalizację światłowodu do domu Małego Dziecka.
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Pytanie 9:
Zwracamy się  z prośbą o dopuszczenie zakresu prac w pomieszczeniach o nazwach – „Toalety” oraz „WC”
Odpowiedź:
Pomieszczenia Toalety i WC  - remont wykonywany zgodnie z załączonym przedmiarem- odświeżenie tynków.
Pytanie 10:
Zgodnie z załączonym do dokumentacji postępowania „Planowanym rozkładem funkcji pomieszczeń”, pomieszczenie o nazwie „Szatnia” ma znaleźć się w miejscu obecnych pomieszczeń socjalnych. Czy w zakresie Wykonawcy będą prace wyburzeniowe poszczególnych ścian oraz demontaż drzwi w miejscu planowanej szatni?
Pytanie 11:
W pomieszczeniach „Magazyn” oraz „Sekretariat” istnieją obecnie ściany działowe. Czy Zamawiający będzie wymagał usunięcia wspomnianych ścian, aby uzyskać układ ww. pomieszczeń zgodnie oznaczeniami przedstawionymi na „Planowanym rozkładzie funkcji pomieszczeń”?
Odpowiedź na pytanie 10, 11:
Roboty wyburzeniowe należy wykonać zgodnie z załączonym planem demontaży (zakres   wskazano w OPZ).
Pytanie 12:
Po zweryfikowani stanu stolarki okiennej w pomieszczeniach będących przedmiotem omawianego postępowania zwracamy się z prośba o wyłączenie prac związanych z odnowieniem okien z zakresu niniejszego postępowania.
Odpowiedź:
Odnowienie stolarki okiennej wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.


Pytanie 13:
Biorąc pod uwagę wymóg Zamawiającego o podłączeniu urządzeń AV do „Systemu centralnego zarzadzania raz monitorowania urządzeń”, prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał na etapie składania ofert wskazania osoby posiadającej certyfikat z zakresu programowania systemu sterowania RMS?
Odpowiedź:
Na etapie składania ofert przedmiotowy dokument nie jest wymagany.
Zamawiający dokonuje doprecyzowania pkt 5 ppkt 2) lit. g)  Opisu przedmiotu zamówienia, nadając nowe brzmienie:
	„opis działania systemów, oraz opis funkcjonalności wykonanych w systemie RMS

     Uwaga:
     System RMS AMX jest objęty gwarancją producenta do 2019 roku, w związku z czym Zamawiający wymaga dostarczenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy certyfikatu                      z zakresu programowania systemu sterowania RMS, wystawionego przez producenta systemu będącego w posiadaniu zamawiającego”.
Pytanie 14:
W związku z liczba pytań oraz ilością czynników wpływających na finalną kalkulację cenową w omawianym postepowaniu, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert z 30 kwietnia 2018 na 11 maja 2018 r.
Odpowiedź:	
Zamawiający przedłuża termin składania  ofert na dzień 11.05.2018 r. do  godz.12:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2018 r. godz.12:30


                                                                                                                         Z poważaniem,

               Przewodniczący Komisji przetargowej
                                                                                                               Franciszek Wierzański


                                                                                                                                                                   

