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Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak	Dat
		AEZ/362/448/2018/GR            23.02.2018 r.

  Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu AEZ/S-001/2018

Wyjaśnienie i zmiana 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 obejmujących przebudowę budynków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14 i 16 oraz Marszałkowskiej 24/26 w Warszawie, znak sprawy AEZ/S-001/2018, informuje, że w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, na które Zamawiający udziela wyjaśnienia:
  
Proszę o doprecyzowanie, czy zamówienie obejmuje dostawę wyposażenia laboratoryjnego zgodnie z zamieszczonym przez Zamawiającego projektem?
Odpowiedź:
Elementy wyposażenia nie są objęte zakresem tego przedmiotu zamówienia.  
	Proszę o doprecyzowanie, czy zamówienie obejmuje wykonanie systemu audio video zgodnie z zamieszczonym projektem i przedmiarem robót? W OPZ jest zapis, „Zamawiający całkowicie rezygnuje z instalacji urządzeń audio-video”, prosimy o uściślenie, co jest właściwe.

Odpowiedź:
   Zamawiający podtrzymuje zapisy sformułowane w Opisie Przedmiotu Zamówienia jak niżej:
„Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zmiany narzucone przez Zamawiającego w stosunku do dokumentacji projektowej:   Zamawiający całkowicie rezygnuje z instalacji urządzeń audio-video.
Wykonawca konstruując kosztorys ofertowy musi uwzględnić jedynie rozłożenie niezbędnego okablowania (pozycje w przedmiarze 23, 24, 45, 46, 69, 70, 100, 101, 133, 134,). Ponadto w opracowaniu branży audio-wideo sformułowane zostały zapisy dotyczące sterowania oświetleniem. Aby zapewnić oświetlenie w salach seminaryjnych, okablowanie oraz włączniki należy umieścić w branży elektrycznej z pominięciem sterowania przez system audio-wideo.”
	W OPZ widnieje zapis :

        Pkt. 4.6 „Scenariusz pożarowy, matryca sterowań, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego”.
        W zakresie Wykonawcy w porozumieniu z zespołem nadzoru autorskiego jest opracowanie scenariusza pożarowego, matrycy sterowań oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku. Powyższe dokumenty muszą być opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami tak aby umożliwiły uzyskanie pozwolenia na użytkowanie”. W przedmiarach  nie ma pozycji dotyczącej oszacowania kosztów związanych z wykonaniem takiego scenariusza (poprzez kalkulację własną).
         Odpowiedź:
Należy doliczyć koszty wykonania przy współpracy z zespołem nadzoru autorskiego scenariusz pożarowy, matryce sterowań oraz instrukcję bezpieczeństwa pożarowego budynku
	W Opisie Przedmiotu Zamówienia  stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ na str. 9 jest zapis:

Uwaga! Elementy wyposażenia meblowego i technologicznego nie wymienione powyżej oraz nie znajdujące się w wykazie wyposażenia do wbudowania (płyta CD/DVD część 2/2) będą zakupione w odrębnych procedurach przetargowych.
Prosimy Zamawiającego o udostępnienie w/w wykazu wyposażenia do wbudowania wchodzącego w zakres dostawy.

Odpowiedź:
Elementy wyposażenia nie są objęte zakresem tego przedmiotu zamówienia.  
	W przedmiarach robót brak jest pozycji dotyczących wyposażenia pomieszczeń. Czy w związku z tym opracowanie zawarte w projekcie wykonawczym wyposażenie pomieszczeń stanowi przedmiot zamówienia? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o zakres ww. dostaw.

Odpowiedź:
Elementy wyposażenia nie są objęte zakresem tego przedmiotu zamówienia. 
	Proszę o podanie wymaganego czasu podtrzymania dla pracy bateryjnej UPS 80kVA oraz wymaganej mocy czynnej określonej w kW ?”

Odpowiedź:
Wymagany czas podtrzymania dla pracy bateryjnej UPS 80kVA -12min\wymagana moc czynna określona w kW - 59,5 kW, zgodnie z bilansem mocy tablic komputerowych dołączonych do projektu. 
	Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie „PW_Konstrukcja”, układ konstrukcyjny dachu w budynkach Litewska 14 i 16 pozostaje bez zmian. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wymieniać konstrukcji drewnianej więźby dachu w danych budynkach. Podczas wizji lokalnej stwierdziliśmy zły stan techniczny konstrukcji drewnianej dachu - spróchniałe, rozsypujące się w dłoniach elementy.

Odpowiedź:
Należy dokonać wymiany elementów wskazanych w dokumentacji projektowej.
	Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie „PW_Konstrukcja”, elementy drewniane konstrukcji dachu w budynkach Litewska 14 i 16, należy zabezpieczyć do NRO. Prosimy o potwierdzenie, że należy zabezpieczyć elementy drewniane konstrukcji dachu do klasy NRO oraz nie należy zabezpieczyć ich do odporności ogniowej R30.

Odpowiedź:
Drewnianą konstrukcję dachu należy zabezpieczyć zgodnie z dokumentacją projektową.   
	Podczas wizji lokalnej stwierdziliśmy wysokie zawilgocenie ścian na 4 piętrze, w budynkach Litewska 14 i 16. Prosimy o potwierdzenie, że istniejące tynki ścian na 4 piętrze, należy skuć, a następnie zabezpieczyć powierzchnie murów preparatem grzybobójczym. Prosimy o zawarcie danej pozycji w przedmiarze robót ogólnobudowlanych. 

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza konieczność skucia zawilgoconych tynków ścian i  zabezpieczenia  powierzchni murów preparatem grzybobójczym.
Przedmiar w załączeniu. 
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PRZEDMIAR UZUPEŁNIAJĄCY


Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
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PRZEDMIAR UZUPEŁNIAJĄCY


Lp. Kod po-
zycji 


przed-
miaru


Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem


1 BUDYNEK PRZY ul. LITEWSKIEJ
1.1 Architektura
1.1.


1
Ściany 


1.1.
1.1


4 piętro


1
d.1.
1.1.


1


KNR 4-01
0701-05


Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2


m2


42 m2 42,00
RAZEM 42,00


2
d.1.
1.1.


1


ZKNR C-
2 0101-02


Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2


42 m2 42,00
RAZEM 42,00


3
d.1.
1.1.


1


KNR 19-
01 0643-
05


Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego m2


42 m2 42,00
RAZEM 42,00


4
d.1.
1.1.


1


KNR 4-01
0716-02


Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na pod-
łożu z cegły


m2


42 m2 42,00
RAZEM 42,00


- 2 -


Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 16335






thumbnail_0.emf
PRZEDMIAR WUM 

arch.-konstr - uzup.20.02.2018.pdf


thumbnail_1.wmf
PRZEDMIAR WUM 

arch.-konstr - uzup.20.02.2018.pdf



	Prosimy o udostępnienie zestawienia elementów drewnianych konstrukcji dachu budynków Litewska 14 i 16. 

Odpowiedź:
Zestawienie elementów znajduje się w dokumentacji projektowej. 
Prosimy o informację, jakie roboty budowlane, należy wykonać na dachu budynku Litewska 16, nad istniejącym szybem windowym?
Odpowiedź:
Zakres prac określa dokumentacja projektowa.
	Prosimy o informację, jakie prace remontowe, należy wykonać w związku z istniejącym wyłazem na dach, znajdującym się na dachu budynku Litewska 16?

Odpowiedź:
Projekt zakłada że do obsługi dachu służyć będą wyłazy projektowane. Geometrię wyłazu należy pozostawić bez zmian. Wyłaz należy zabezpieczyć przed otwarciem.
	Prosimy o potwierdzenie, że w okresie trwania gwarancji przeglądy związane z serwisowaniem zamontowanych elementów i urządzeń  będą znajdować się po stronie Zamawiającego.



Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że przeglądy urządzeń w okresie gwarancyjnym leżą w gestii Zamawiającego.
	Prosimy o potwierdzenie, iż okien oznaczonych na rysunkach jako okna istniejące nie należy wymieniać na nowe.

Odpowiedź:
Zgodnie z dokumentacją projektową nie należy wymieniać na nowe.
	Część elewacji przy ul. Litewska 14 jest wykonana w technologii tradycyjnej –tynkowana. Prosimy o potwierdzenie, iż elewację tę należy wyłącznie oczyścić, podobnie jak pozostałe rodzaje okładzin zewnętrznych.

Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa szczegółowo opisuje zakres prac. 
	Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ pkt 4.3.3 w zakresie niniejszego postępowania znajduje się drobne wyposażenie np. pojemniki na papier, dozowniki mydła, umywalki blatowe. Prosimy o informację w jaki sposób należy przyjąć ilość ww. elementów oraz przekazanie ich specyfikacji.

Odpowiedź:
Drobne wyposażenie wyspecyfikowano w opis PW architektura: 
- pojemniki na papier toaletowy- w każdej kabinie z muszlą klozetową specyfikacja w opis-PW architektura,
- dozowniki mydła- jeden na dwie umywalki w zespole umywalek, w przypadku nieparzystej liczby umywalek przyjąć ilość dla liczby parzystej o 1mniejszej, jeden dozowniki w pomieszczeniach z jedną umywalką,
- pojemnik na szczotkę –jeden na miskę ustępową,
- kosz na odpady- jeden na pomieszczenie z umywalkami, jeden na ustęp damski,
- podajnik papieru do rąk- jeden na pom. z umywalkami,
- umywalki blatowe- zlewozmywaki jednokomorowe stalowe -stal inox -wg rzutów.
	Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie niniejszego postępowania znajduje się wymiana wszystkich zewnętrznych obróbek blacharskich tj. rury spustowe, rynny, parapety.

Odpowiedź:
Potwierdza się że należy wymienić wszystkie zewnętrzne obróbki blacharskie zgodnie z dokumentacją projektową.
	Prosimy o potwierdzenie, że udostępniony przez Zamawiającego Projekt Wykonawczy ujmuje  wszystkie wskazania Ekspertyzy Pożarowej, w tym również pkt 5.3 Ekspertyzy.

Odpowiedź:
Projekt ujmuje wszystkie wskazania ekspertyzy z wyjątkiem okien na styku budynków przy ul. Litewskiej 16 i Marszałkowskiej gdzie zaprojektowano rolety p-poż EI 60.
	Dotyczy Projektu Umowy. Prosimy o zmianę wysokości kar umownych za niewykonanie przedmiotu Umowy w terminie  - §22 pkt. 1.1) a)  z 0,1% na 0,05% za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
	Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wymieniać stolarki okiennej w pasie 4 m od ul. Marszałkowskiej oraz 2 m od ul. Litewskiej na stolarkę z odpornością ogniową.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że nie należy wymieniać stolarki okiennej w pasie 4 m od ul. Marszałkowskiej oraz 2 m od ul. Litewskiej na stolarkę z odpornością ogniową.
	Podczas wizji lokalnej zauważono drzwi balkonowe oddzielające wykusze w elewacji frontowej od pomieszczeń, jednak na rysunkach zestawień, rzutów, widoku elewacji drzwi te są nieoznaczone. Prosimy o potwierdzenie, że drzwi te należy usunąć przy jednoczesnym włączeniu wykuszów do pomieszczeń. 

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza się, że drzwi należy usunąć, zgodnie dokumentacją projektową. 
	Prosimy o potwierdzenie, że skucia tynków na ścianach należy wykonać zgodnie z rysunkami AA.12-AA.17 ściany.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

	Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ pkt 4.3.1 I. oraz rysunkiem AA.01 w zakresie niniejszego postępowania znajduje wykonanie robót związanych z dociepleniem ścian piwnic od wewnątrz w wybranych pomieszczeniach, jednak na rysunkach ścian w miejscach tych oznaczono tynk renowacyjny. Prosimy o potwierdzenie, że ściany piwnic należy ocieplić oraz pokryć tynkiem renowacyjnym.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza się, że ściany wybranych pomieszczeń należy docieplić, i dodatkowo w miejscach wykwitów soli mineralnych wykonać tynk renowacyjny do wys. pow. 80cm nad wykwity i zawilgocenie (pod systemem docieplenia).
	Podczas wizji lokalnej zauważono, że we wszystkich pomieszczeniach gdzie należy wymienić warstwy wykończeniowe posadzek, zniszczeniu ulegnie również  warstwa podposadzkowa (5cm). Prosimy o potwierdzenie, że należy przewidzieć wymianę warstw podposdzkowych w miejscach montażu nowych.

Odpowiedź:
Projekt zakłada   zerwanie starych wykładzin w sposób jak najmniej ingerujący w stare warstwy podposadzkowe i ewentualne ich naprawy.
	Prosimy o potwierdzenie, że nie należy  zabezpieczać do klasy odporności R60 schodów o konstrukcji stalowej z drewnianymi stopniami w klatce I, pomimo wskazań ekspertyzy pożarowej.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza że nie należy zabezpieczać do klasy odporności R60 schodów o konstrukcji stalowej z drewnianymi stopniami w klatce I. Ekspertyza nie wskazuje na konieczność zabezpieczenia konstrukcji.
	Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z ekspertyzą techniczną należy podwyższyć oraz poddać renowacji balustrady klatek schodowych w budynku Litewska 14 i 16.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.
	Prosimy o potwierdzenie, że istniejące drzwi otwierające się na drogi komunikacji należy doposażyć w samozamykacze.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.
	Prosimy o potwierdzenie, że drzwi oznaczone jako istniejące, które zamykają klatki schodowe w budynku ul. Litewska 14 i 16, są zgodne z Ekspertyzą pożarową i nie należy ich wymieniać w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź:
Drzwi pozostawione w projekcie są zgodne z ekspertyzą. 
	Prosimy o potwierdzenie, że istniejące dźwigi podlegają całkowitej wymianie.

Odpowiedź:
Potwierdza się, że dźwigi podlegają całkowitej wymianie.
	Prosimy o potwierdzenie, że elewacja budynku Patomorfologii podlega całkowitej wymianie na nową.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.
	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie istniejące drzwi należy wyposażyć w nowe zamki oraz klamki.

Odpowiedź:
Potwierdza się, że istniejące drzwi należy wyposażyć w nowe zamki oraz klamki.
Prosimy o potwierdzenie, że wymianie nie podlegają okna oznaczone na rysunkach elewacji oraz rzutach jako istniejące.
Odpowiedź:
Wyjaśnienia udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 19.
	Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wykonywać tynkowania oraz malowania ponad sufitami podwieszanymi.

Odpowiedź:
Projekt nie przewiduje tynkowania i malowania nad sufitami za wyjątkiem miejsc gdzie tynki będą skuwane. 
	Prosimy o określenie ilości parapetów wewnętrznych marmurowych, które należy pozostawić.


Odpowiedź:
Należy pozostawić wszystkie marmurowe parapety.
	Prosimy o potwierdzenie, że parapety wewnętrzne należy wymienić przy wszystkich oknach projektowanych.

Odpowiedź:
Parapety wewnętrzne należy wymienić za wyjątkiem parapetów marmurowych.
	Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje oczyszczenie istniejącej elewacji tynkowanej przy ul. Litewska 14. 

Odpowiedź:
Wyjaśnienia udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 20.
	Prosimy i informację czy Zamawiający przewiduje uzupełnienie tynków w elewacji przy ul Litewska 14.

Odpowiedź:
Wyjaśnienia udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 20.
	Jaką klasą ekspozycji i wodoszczelności charakteryzują się betony na poszczególne elementy konstrukcyjne?

Odpowiedź:
Nie występuje potrzeba stosowania betonów o podwyższonej wodoszczelności. 
Na el. wewnętrzne powyżej poziomu terenu – XC1.
Na fundamenty i zewnętrzne ściany piwniczne – XC2
Na el. żelbetowe zaprojektowano beton kl. min C20/25 (B25), który powinien spełniać  powyższe warunki. 
UWAGA! Dla elementów w bezpośrednim kontakcie z gruntem należy zastosować beton W4 dla ekspozycji XC3 – dotyczy fundamentów jeżeli w trakcie prac powstaną wątpliwości co do możliwości wykonania sprawnej technicznie izolacji powłokowej.
	W związku z niejasnościami jakie pojawiły się na wizji lokalnej, prosimy o informację czy należy wykonać na zewnętrznych ścianach piwnic pionowe warstwy izolacji termicznej i przeciwwodnej? 

Odpowiedź:
Szczegółowy zakres prac został opisany w dokumentacji projektowej.
	Prosimy o opis/rysunki układu warstw chodników i dróg ujętych w PZT. Tych istniejących i przeznaczonych do przebudowy.

Odpowiedź:
Odtworzenie nawierzchni w miejscu zasypanej piwnicy, przebudowa nawierzchni przed wejściem do budynku litewska 16 od stronu podwórza
Warstwa ścieralna - beton asfaltowy
5
Warstwa wiążąca - beton asfaltowy
7
Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5
20
Zasypka wykopu 
-

Patrz też przekrój c-c przez budynek Litewska 16
Projektowane chodniki:
Warstwa
Grubość
[cm]
Warstwa ścieralna - płyty chodnikowe
6
Podsypka cementowo - piaskowa 1:3
5
Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5
15
	
	W budynku patomorfologii jest planowana winda hydrauliczna, której parametry szybu (nadszybie i podszybie) pozwalają na zaprojektowanie windy ciernej (wciągarka w nadszybiu). Czy inwestor dopuszcza takie rozwiązanie? Jeżeli nie, to czy zamawiający przewidział miejsce przy szybie na maszynownię o rozmiarach 2 x 3 m lub na maszynownię prefabrykowaną 1 x 1,1 x 2,1 m?



Odpowiedź:
Maszynownie prefabrykowaną można zlokalizować w p.-1.1.  Projektant dopuszcza wykonanie windy ciernej.
	Prosimy o informacje czy na rys. WB.02 "PROJEKT WYKONAWCZY: RZUT PIWN. I PART.- WYBURZENA" w osiach 1-2/C-E oznaczono strop do wyburzenia? Jeżeli to proszę o sprecyzowanie co to za element. 
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Odpowiedź:
Rysunek nie przedstawia stropu do wyburzenia.
Pod górną czerwoną linią jako element do wyburzenie omyłkowo oznaczono linię wymiarowa inwentaryzacji.
Nad dolną czerwoną linią jako element do wyburzenia przestawiono ścianę działową (brak drugiej linii).
	Czy w zakresie robót (i przedmiaru) znajdują się prace związane z belkami stropowymi polegające na:

- skuciu z nich warstwy tynku,
- oczyszczenie, 
- zabezpieczenie ich do odpowiedniego stopnia p.poż.?
Odpowiedź:
Zakres prac opisany został w dokumentacji projektowej. 
	 Załączniku 2 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia pkt. 4.1 zawiera  wymóg: „wykonanie próbnego rozruchu technologicznego wszystkich instalacji jednocześnie na miesiąc i przez okres miesiąca, przed planowanym odbiorem robót budowlanych”. Wymóg ten w sposób znaczący skraca i tak krótki czas jaki ma generalny wykonawca na przeprowadzanie robót budowlanych. Prosimy o wykreślenie powyższego punktu.

Odpowiedź:
Zamawiający przekazuje nowe brzmienie  pkt. 41 j) Załącznika nr 2 do SIWZ.
„Wykonanie próbnego rozruchu technologicznego wszystkich instalacji jednocześnie na 14 dni   przed planowanym odbiorem robót budowlanych w celu: sprawdzenia współdziałania systemów budynku, równoważenia instalacji i identyfikacji problemów przy zadziałaniu wszystkich instalacji wykonanych przez Generalnego Wykonawcę”.
	 Załącznik nr 3.10 do OPZ/Instalacje Teletechniczne. rar /Opis/ PW WUM Warszawa 2017 11 20.pdf. Zamawiający w  Projekcie Wykonawczym punkt. 4.19 Zestawienie materiałowe/Urządzenia aktywne i punkty dostępowe sieci WiFi/GPD wymaga dostawy:

Aruba IAP-305 (RW) 802.11n/ac Dual 2x2:2/3x3:3 MU-MIMO Radio Integrated Antenna Instant AP
szt.
30
AP-220-MNT-W1W Flat Surface Wall/Ceiling White AP Basic Flat Surface Mount Kit
szt.
41
Aruba Instant IAP-315 (RW) 802.11n/ac Dual 2x2:2/4x4:4 MU-MIMO Radio Integrated Antenna AP
szt.
11
W tym samym dokumencie, w punkcie AP WiFi Zamawiający ponownie specyfikuje te same komponenty. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wymaga dostarczenia dwa razy poniższego zestawienia czy tylko raz?
Aruba IAP-305 (RW) 802.11n/ac Dual 2x2:2/3x3:3 MU-MIMO Radio Integrated Antenna Instant AP
szt.
30
AP-220-MNT-W1W Flat Surface Wall/Ceiling White AP Basic Flat Surface Mount Kit
szt.
41
Aruba Instant IAP-315 (RW) 802.11n/ac Dual 2x2:2/4x4:4 MU-MIMO Radio Integrated Antenna AP
szt.
11
              Odpowiedź:
Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wymaga dostarczenia wskazanego zestawienia tylko raz.
	Dotyczy:

	Załącznik nr 3.10 do OPZ/Instalacje Teletechniczne.rar/Opis/PW WUM Warszawa 2017 11 20.pdf

Załącznik nr 5 do OPZ/STWIOR.rar/STWIOR/Teletechniczne/Teletechnika.pdf
Zamawiający w Zestawieniu materiałowym umieszczonym w Projekcie Wykonawczym nie wyspecyfikował m. in. Kontrolerów sieci WLAN Aruna 7205 opisanych w STWIOR (str. 52).
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o ujednolicenie dokumentów technicznych niniejszego postępowania (Projekt Wykonawczy oraz STWIOR), tak aby Wykonawcy mogli złożyć wiążącą ofertę w wymaganym przez Zamawiającego zakresie.
Odpowiedź:
Należy  w projekcie wykonawczym uwzględnić w części GDP (str. 77) specyfikację kontrolera. Kontroler sieci bezprzewodowej Aruba 7205 (RW).
	Czy Zamawiający uwzględni odnośnie spełnienia warunku zdolności technicznej i zawodowej referencje na wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku o wartości 14 ml zł, spełniającego wszystkie wymagane parametry i rodzaje robót, ale nie będącego w rejestrze i ewidencji zabytków, ale znajdującego się w rejonie objętym nadzorem konserwatora zabytków, dokładnie chodzi o budynek ZMS przy ul. Oczki 1, który jest w zasobach Zamawiającego.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ w przedmiotowym zakresie.
	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ponowną analizę i zmianę zapisów SIWZ w przedmiotowym postępowaniu. Z punktu widzenia Generalnego Wykonawcy działającego na polskim rynku z bogatym doświadczeniem w realizacji inwestycji o bardzo zbliżonym charakterze robót budowlano-instalacyjnych wykonywanych w budynkach objętych ochroną konserwatorską i wpisanych do gminnego rejestru zabytków, największe nasze obawy budzi zakładany termin realizacji  ww. przedsięwzięcia. Analizując zakres robót oraz uwarunkowania lokalizacyjne inwestycji postulujemy zwiększenie czasu realizacji do minimum 15 m-cy. Spowodowane jest to w szczególności:

- czynnościami administracyjnymi związanymi z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie;
- działalnością w obiekcie, który jest pod nadzorem Konserwatora Zabytków co w konsekwencji wiąże się z uzyskaniem niezbędnych ustaleń i uzgodnień z tym związanych;
- stosowaniem specjalnych technologii dedykowanych dla tego typu obiektów, które są technologiami specjalistycznymi i czasochłonnymi, 
- dogłębną i szczegółową analizą organizacji prac i dostaw materiałów w budynkach, które są zlokalizowane w ścisłym centrum miasta.
Powyższe wnioski powodują, że jesteśmy zmuszeni, już na etapie procesu ofertowania, do przygotowania  planu organizacji budowy, co pozwoli na realne i odpowiedzialne powzięcie zobowiązania realizacyjnego, którego efektem będzie złożenie przez naszą firmę rzetelnej oferty.
W związku z powyższym prosimy o rozważenie zmiany zapisów dotyczących terminów realizacji oraz w kontekście zakresu i złożoności robót przesuniecie terminu złożenia oferty na 15.03.2018. 
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert na dzień 02.03.2018 r. godz. 10.00.
                 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.03.2018r.o godzinie 10:30.
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Zamawiający pozostawia bez zmiany treść SIWZ w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu złożenia oferty do dnia 20.03.2018 r. Przedłużenie terminu uzasadnione jest potrzebą dokładnego zweryfikowania projektów i przedmiarów.
Odpowiedź:
Wyjaśnienia udzielono w odpowiedzi na pytanie 48.
	Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, pkt 4.3.3 Wyposażenie sanitarno – higieniczne, w ofercie należy uwzględnić m. in.: przewijaki dla niemowląt. Prosimy o podanie ilości w jakiej należy dostarczyć w/w przewijaki.

           Odpowiedź:
Zamawiający przekazuje skorygowane brzmienie p. 4.3.3 Załącznika nr 2 do SIWZ
„W ofercie należy uwzględnić dostawę i montaż:
	luster w sanitariatach; 

odbojników drzwiowych, pojemników na mydło; 
pojemników na papier do osuszania rąk;  
naściennych szczotek WC i pojemników na zużyty papier; 
wieszaków;
wiszących pojemników na ręczniki papierowe;
armatury sanitarnej;
umywalek wiszących, blatowych i w zabudowie oraz ich podłączenie do instalacji;
ustępów i pisuarów oraz ich podłączenie do instalacji;”
                                                                                                                         Z poważaniem,
                  Przewodniczący Komisji przetargowej
                                                                                                                   Franciszek Wierzański


                                                                                                                                                                   

