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WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SĘ
O I]DZIELENIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

DOTYCZY POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA WYKONANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:

,,Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UMoo

w Piotrkowie Trybunalskim
Pvtanie 1

Na podstawie art. 38 ustaw Prawo ząmówień publicznych zwracam się z prośbą o wyjaŚnienie doĄ)czące schematu

ślusarki aluminiowej wewnętrznej SWA2. Na zamieszczonym widoku 6-6 i 7-7 jest schemat 0k a oznaczonego jako El 30

cł jest to okno funkcyjne, a jeśli tak to oth)ierane rozwierąne czy uchylne? Po konsultacjach z prod.ucente śtolarki

ustąlon(), że ie można otwierać okną do góty w stylu ,,angielskim"(a ną tąki moclel otwierania wskazuje natysowata
strzałką ną scheuqcie okna) i tąkie okną nie są dostę]2ne fla rynku polskim- Proszę o podąnie szczegółowycll pctrametrów

jakinli mąjąsię charaktetyzować w/w okna oraz p{lrametly systemu otwierania okfia.

odnowiedź
lstnieje moźliwość ZamóWienia izamontowania okien zgodnie z projektem. Jednakże W przypadku trudnoŚci

z wykonaniem okna ze skrzydłem przesuwnym ZamawiĄący dopuszcza wariant alternatywny rczwiązania

okien pfzy stanowiskach kasowych Wg załącznika, jako okienko otwierane 180' - Wykładane,

Pl.tanie2
Czy zaprojektowane klapy p.poż do wettylacji są wyposążone w wynvaktcz topikow czy siłownik 230V albo siłowtlik

24V? Czy klapy p,poż. mcj ą być dcldatkolĄ)o lrwosażole \| wskaźnik krańcowy?

odpowiedź
Zaprojektowane klapy maja być Wyposaźone W siłowniki 230V orazWe Wskaźnik krańcowy.



Pvtanie 3
Ce trąle wentylacyjne wyposażone sąw chłodnice freonową, Jednak w projekcie ani kosztorysie nie występują agregatu
skraplające podłączone do Ęch chłodnic. Czy agregaĘ sleraplające należy uwzględnić w wycenie? Jesli tak to proszę
o padaniejakie to mająbyć utządzenia oraz gdzie mająbyć usytuowąne.

odpowiedź
Tak należy Uwzględnić W Wycenie agregaty skrap|ające. Użądzenia 1 do1 o mocy 23 kW (mocy chłodniczej)

zlokalizowane przy ścianie zewnętrznej W rejonie zaprojektowanych już dwóch agregatóW chłodniczych przy
pokoju archiwisty. Jednostki np.:AJYA72LALH 22,4 kW Moduł DX KlT + moduł zaworu UTP-VXogoA.

Pvtanie 4
Lł rozdziąle IX ppkt.3 Zamawiqjący żąda oświadczenia o posiadaniu w zakresie robót in§talacji telei fomątycznych
cerryrtkąfu uprawniającego tlo instąlowania ww. sieci. Przedmiotem zamówietlig jest termomodemizącjq i adaptącja
bucĘnku przy uL Szkolnej 28 tlla potrzeb (./M i główne roboty budowlafte zwięane są z pracami branży butlowlanej
i Sa itąrnej. Robory teleinfotmatyczne stanowią niewielki procetxt całego zamówienia. W związku z powższym żądąnie

otl ll/ykolawców branĄ budowlanej posiadania ceńyrtkqfu tlo instalowania teleinfonnalycznych sieci je§t zawęże iem

kręgu l|ykonawców i narusza zasadę równego traktowqniĄ, uczciwej konkurencji i bezstronności Ząmąwiąjącego.
[Jwążąmy, że tak postav,iotty warunek poważnie narusza zapis ąrt. 7 ustaw z dnia 29 srycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych. [Jwążamy, że w)starczające byłoby Zq(Ianie orl ll/ykonawców cĘsponowania osobą
o uprawnieniach do kierowanią robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjne. Irno§imy zątem o wykłeślenie
warunku roztlziąłu IX ppkt. 3 dotyczącego cerĘfikatu do instalowtltlią sieci teleitormątycznych i rozszerzenie wykazu

osób o osobę posiadającquprawnienia do kierowania robotami buclowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej-

odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w rczdzia|e lX ppkt, 3 S|WZ o posiadaniu przez

Wykonawcę w zakresie robót instalacji teleinformatycznych ceńlikatu Uprawniającego do instalowania WW.

sieci, zgodnie z zapisem zawańym W punkcie 5.2.2. Projektu Wykonawczego, Tom l strona 13,

zamieszczonego na stronie Zamawiającego.

Pvtanie 5

Zamawiający zamieścił ną stronie aktuqlne zestąwienie ścianek aluminiowych proszę o korektę ze względu na lo,
że mąmy wąĘliwości, co tlo poprawności zabezpieczeń ppoż. orąz jed.noznacznie określenie, z jakich materiałów ma być
wykonany.

odpowiedź
UAKTUALNloNE ZESTAWtENlE ŚLUSARK| WEWNĘTRZNEJ ALUMlNlowEJ W ZAŁĄCZENlU.

Pvtanie 6

l|l zwięku z różnwi Wami uządzeń zasilających bezptzewodowego UPS w tlokumentącji zaproponowano
SURT8??]RMXLI z dwomq modułąmi baterii SURT]92RMXLBP, w zestawieniu materktłów SRT9KRMXLI
z dodatkowymi modułąmi bateryjD)mi SRT192RMBP2. Prosimy o jednoznaczne oAłeślenie czy projeknwany UPS
to ulzątlzente trójfazowe o parametrąch jak dla SRT8KRMXLI oraz jąka ma być ilość tlotlatkowych motlułów
SRTl92RMBP2?
odpowiedź
W dokumencie ,,projekt Wykonawczy - UM PiotrkóW - 2014 Ver.3.pdF' w punkcie 5.3.,1.1.5. Zapisano

,,Zaprojektowano zasilacz trąfazowy UPs" i zgodnie z parametrami opisanymi W punkcie 5.3.3.3.4.
co jednoznacznie Wskazuje na omyłkę pisarską W zapisie modelu UPs'a. PoWinno być zgodnie z zapisem
W zestawieniu materiałóW, ,,Zaprojektowano zasilacz trąfazowy UPS W szafie GPD sRT8KRMxLl z dwoma
modułami baterii SRT1 92RMBP2".

Pvtanie 7
lt zwięku z brukiem rozmieszczenia elementów systemu sygn{rlizącji włamąnią i napadu (SSl|iM) tj, czajników (w tym

PPOŻ), sygnąlizątorów oraz manipulatorów na załęzonym rzucie plik"06. Instalacja teledacyjna - pąrter yer.3"
zamieszczony dnią 17-10-2014r. prosimy o opublikowanie rozmieszczenia eleme tów systemu sygnalizacji włamanią
i napadu (SSWiN) we wszlstkich pomieszczeniach koniecznych clo objęcia ochtoną systemu alarmowego. Jeśli ilość
plzewidzianych a rzucie czujników wpĘnie na zmiąnę zestawienią mąteriąłów, to ptosimy o poclanie ilośct
po s z czególny ch czuj ników.

odpowiedź
W dokumencie,,06. lnstalacja teledacyjna - pańer Ver.3.pdf' omyłkowo Wyłączono jednąWarstwę. Poprawiony
rysunek z komp|etem Warstw zamieszczono jako ,,06. lnstalacja teledacyjna - parter Ver.4.pdf', llośó
elementów instalacji SSWiN jest zgodna z zestawieniem materiałowym.



Pltanie 8

Czy tlrzwi DW19 orąz ttnwi Dl| 1l0 z pĘĘ MDF podlegają wyuianie? DrulĄ)i nie Są ujęte w zestawieniu a zgodnie

z odpowieclziąinwestora nąleży yymieftić stolarkę ujętąw zestawieniu. Jeśli podlegająto w jakiej ilości. Ponadto z opisu
projektu wyuika, że drzwi clo toąlet nTleży Zgmontować w ościeżuicach stalowch natomiast z przedmiatu wynika,

że mająto być ościeżnice drewniane *jeśli clrewuiane to regulowane czy stałe.

odpowiedź
łzwi Dwl s do wymiany 7szt, i nowoprojektowane 1szt., drzwi DW1 10 do wymiany drzwi do toalet
ogólnodostępnych są do wymiany dlatego przy.|ęto że zostaną Wstawione W istniejące ościeżnice. Drzwi które

Wymagają rozkucia otworu proszę przyjąó W ościeźnicach drewnianych regulowanych.

Pvtanie 9
Ile sztuk drzwi aluminio,vvych DIł|6 naleĄ v.ycenić? Z projektu w ika, że2 szt. nqtomiąst z zestąwienia za ieszczonego

przez inwestora - l szt. Otlpowiedź w zakresie stolarki z 10-10-2014 dotyczyła jedynie ohen. Czy również tloŚĆ stoląrki

drzwiowej należy przyjąć z zestawienia.
odnowiedź
Drzwi DW16 w ilości 2szt. (pomyłka w zestawieniu)
UAKTUALNNloNE ZESTAWlENlE PRoJEKToWANEJ sToLARKl DRZWloWEJ W ZAŁĄCZENlU.

UWAGA:
W zakresie robót oraz w wycenie należy równiez uwzględnić wymianę 7 sztuk d rzwi
W archiwum, zlokalizowanym W przyziemiu, drewnianych aresźowych o Wysokości 195cm
na druWi płytowe pełne o Wymiarach 80x2O0cm W śWietle otworu.


