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Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności
Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę 
o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1: 
§ 13 ust. 11 projektu umowy przewiduje się rozpoczęcie biegu nowego terminu gwarancji na wykonane w ramach gwarancji roboty budowlane, zastosowane materiały budowlane i zabudowane urządzenia. Tymczasem zgodnie z art. 581 k.c. w zw. z art. 638 § 2 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 658 k.c. „jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać”.  Trafnie przyjmuje się, że do umów o roboty budowlane stosuje się odpowiednio przepisy o gwarancji przy sprzedaży. „Redakcja art. 656 § 1 KC może wywoływać wątpliwości odnośnie do tego, czy do gwarancji jakości obiektu można stosować przepisy o gwarancji przy sprzedaży. Wszak art. 656 § 1 KC nie obejmuje expressis verbis odesłania do art. 638 § 2 KC, dotyczącego gwarancji na wykonane dzieło, który po wejściu w życie PrKonsU wyraźnie odsyła do odpowiedniego stosowania przepisów o gwarancji przy sprzedaży. Z uwagi na podobieństwo zobowiązań wynikających z gwarancji przy sprzedaży oraz z gwarancji jakości obiektu, których udzielanie jest dopuszczalne przede wszystkim w świetle zasady swobody umów, oraz z uwagi na brak regulacji gwarancji jakości obiektu uzasadnione jest stosowanie do niej per analogiam przepisów o gwarancji przy sprzedaży, o ile jest to możliwe w świetle treści gwarancji jakości obiektu [tak trafnie: W. Białończyk, Rękojmia, cz. I, s. 293; K. Kołakowski, w: Bieniek, Komentarz. Zobowiązania, 2011, t. II, s. 367, Nb 3; Ł. Żelechowski, w: Kodeks cywilny. Komentarz (red. K. Osajda), t. II, Warszawa 2013, art. 638, Nb 5; uchw. SN z 10.7.2008 r., III CZP 62/08, OSNC 2009, Nr 7–8, poz. 106]” (tak: red. dr hab. Konrad Osajda, Kodeks cywilny. Komentarz, 2018, Legalis). Wnosi się o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego było obejście ww. regulacji prawnej? Nie jest uzasadnione założenie z góry, że ewentualne usunięcie wad lub usterek będzie odpowiadać dostarczeniu rzeczy wolnej od wad lub dokonaniu istotnych naprawach. Wobec powyższego wnosi się o wyjaśnienie także jakie obiektywnie i niedyskryminujące kryteria uzasadniają wyłączenie przedłużenia termin gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać w innych przypadkach niż dostarczenie przedmiotu zamówienia wolnego od wad lub istotne naprawy? Nadmienia się, że zgodnie ze wzorem oferty – załącznik nr 1 Wykonawca składa oświadczenie o długości gwarancji na wykonane roboty, będące przedmiotem umowy a nie ewentualne roboty wykonane w ramach gwarancji. Wnosi się o zmianę omawianego postanowienia i uwzględnienie obowiązujących w tym zakresie ww. regulacji prawnych. 
Odpowiedź 1:
Przepisy kodeksu cywilnego regulujące stosunek gwarancyjny w przedstawionym zakresie mają charakter semiimperatywny. Zgodnie z komentarzem do art. 577 kc R. Trzaskowskiego (Gudowski Jacek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Zobowiązania. Część szczegółowa, wyd. II – system prawny lex) unormowania te mają charakter bezwzględnie wiążący, w tym sensie, że – jako chroniące interes kupującego – nie mogą zostać jednostronnie zmodyfikowane przez gwaranta (dotyczy to art. 5771, 5772, 5773, 579, 580 § 2 i 3 oraz art. 581; tak też co do art. 580 i 581 
C. Żuławska (w:) Kodeks ..., t. III, cz. 2, red. J. Gudowski, 2013, s. 123; co do art. 579-581 K. Haładyj, M. Tulibacka (w:) Kodeks cywilny ..., t. II, red. K. Osajda, 2016, komentarz do art. 577, pkt 5.1; 
E. Habryń-Chojnacka (w:) Kodeks ..., t. II, red. M. Gutowski, 2016, komentarz do art. 577, nb 10; 
A. Kubiak-Cyrul (w:) Ustawa o prawach ..., red. B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek, komentarz do art. 577 k.c., nb 13). Strony mogą zatem w ramach zasady swobody umów uregulować odmiennie treść w/w stosunku zobowiązaniowego. W ocenie Zamawiającego przedstawione zapisy nie mają charakteru dyskryminującego.

Pytanie 2: 
§ 16 ust. 1 pkt 1) projektu umowy przewiduje obowiązek zapłaty kary umownej przez Wykonawcę w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Wnosi się o wyjaśnienie jakie obiektywne i niedyskryminujące przyczyny uzasadniają obciążenie Wykonawcy karą umowną w przypadku, gdy odstąpienie od umowy będzie niezależne od Zamawiającego oraz jednocześnie nastąpi z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę? Niewątpliwie przyczyny niezależne od Zamawiającego są szersze niż przyczyny zawinione przez Wykonawcę. Wnosi się o zmianę redakcji tegoż postanowienia poprzez zastąpienie warunku niezależności przyczyn od Zamawiającego na przyczyny zawinione przez Wykonawcę. W przeciwnym przypadku możliwe będzie poczynienie kroków zmierzających do miarkowania kary umownej z uwagi na jej rażące wygórowanie (art. 484 § 2 k.c.), co jednak narazi także Zamawiającego na niepotrzebne koszty. O rażącym wygórowaniu kary świadczy w szczególności brak winy zobowiązanego do uiszczenia kary umownej.
Odpowiedź 2:
Obawy co do przesłanek odstąpienia są nieuzasadnione, albowiem przepis ten nie stanowi podstawy do odstąpienia od umowy, a jedynie jej konsekwencję. Podstawy do odstąpienia od umowy przewidują przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego przewidujące możliwość odstąpienia od umowy wzajemnej wskazując ściśle określone przesłanki takiej możliwości, np. art. 491 kc.

Pytanie 3: 
Wnosi się o wyjaśnienie w jakim momencie będzie oceniane na gruncie § 16 ust. 1 pkt 5) i 6) projektu umowy, czy wynagrodzenie należne (dalszemu) Podwykonawcy nie zostało w ogóle wypłacone, czy spełnione nieterminowo? Jaki wpływ na karę umowną będzie miało zapłacenie wynagrodzenia należnego (dalszemu) Podwykonawcy po uprzednim naliczeniu kary umownej z § 16 ust. 1 pkt 5) projektu umowy? Czy kary zastrzeżone w gruncie § 16 ust. 1 pkt 5) i 6) są karami kumulatywnymi?
Odpowiedź 3:
Stwierdzenie braku zapłaty, bądź nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, nastąpi wraz z pozyskaniem informacji o zaistnieniu takiej sytuacji od Podwykonawcy. Elementem decydującym będzie termin zapłaty wskazany na fakturze. 
Kary zastrzeżone w gruncie § 16 ust. 1 pkt 5) i 6) nie są karami kumulatywnymi. 

Pytanie 4: 
Wnosi się o zmianę § 18 ust. 1 pktu 1 projektu umowy poprzez dopuszczenie możliwości przedłużenia terminu realizacji umowy w każdym przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wnosi się zwłaszcza o uwzględnienie sytuacji przewlekłości postępowań administracyjnych wszczętych w celu uzyskania niezbędnych decyzji, uzgodnień itd. Nieuzasadnione jest obarczenie Wykonawcy ryzykiem opóźnień, które nie są przez niego zawinione, zwłaszcza gdy przyczyną będzie wstrzymanie prac przez Zamawiającego. 
Odpowiedź 4:
Wnioskowany zapis został uwzględniony we wzorze umowy w § 18 ust. 1 pkt 6). 

Pytanie 5: 
W § 18 ust. 1 pkcie 5) projektu umowy przewidziano możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku konieczności wykonania nieprzewidzianych robót, niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia, wykraczających poza zakres umowy a kolidujących z realizacją niniejszego zamówienia. Wnosi się o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje ewentualne zlecenie ww. prac Wykonawcy? Jeśli tak, wnosi się o wskazanie w § 18 umowy, że w takim przypadku Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie ceny. W przeciwnym wypadku zlecenie Wykonawcy prac nieobjętych umową bez dodatkowego wynagrodzenia będzie prowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia Zamawiającego. W kontekście niezbędności prac do zrealizowania zamówienia, należy wskazać, że art. 29 ust. 1 p.z.p. nakazuje, aby przedmiot zamówienia został opisany w sposób wyczerpujący. Od opisu przedmiotu zamówienia zależy, po pierwsze, powzięcie przez wykonawcę przekonania o możliwości przystąpienia do postępowania (albowiem musi on ocenić, czy jest w stanie wykonać świadczenie stanowiące przedmiot zamówienia), po drugie zaś, możliwość określenia wysokości zaproponowanej przez wykonawcę ceny. Te dwa czynniki niewątpliwie mają fundamentalne znaczenie dla udziału wykonawcy w postępowaniu w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego. Nie znając zakresu prac jakie muszą zostać skalkulowane w ramach oferowanego wynagrodzenia nie sposób prawidłowo opracować oferty. „Zgodnie z przepisami prawa i linią orzeczniczą, to na zamawiającym ciąży obowiązek dokładnego doprecyzowania SIWZ. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nie mogą być obciążeni negatywnymi skutkami niewystarczającego dookreślenia przez zamawiającego postanowień SIWZ” (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 grudnia 2007 r., KIO/UZP 1404/07, KWANTUM.45357). „Opis przedmiotu zamówienia powinien pozwolić wykonawcom na przygotowanie oferty i obliczenie ceny z uwzględnieniem wszystkich czynników wpływających na nią. Ustawa podaje także, że opisu należy dokonać za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń oraz uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”. 
Odpowiedź 5:
Roboty wykraczające poza zakres umowy, a kolidujące z przedmiotem zamówienia mogą zostać zlecone Wykonawcy w sytuacji wystąpienia okoliczności art. 144 ust. 1 pkt 2 i wówczas aneks będzie dotyczył zarówno terminu, jak i wartości robót. W przypadku kiedy w/w okoliczności nie wystąpią, roboty wykraczające poza zakres umowy, a kolidujące z przedmiotem zamówienia zostaną zlecone innemu Wykonawcy w ramach odrębnej umowy. Wówczas, podpisany zostanie aneks terminowy, uwzględniający termin wykonania dodatkowych prac.


Pytanie 6: 
Wnosi się o wyjaśnienie, kto w przypadku opisanym w § 18 ust. 1 pkcie 6) projektu umowy będzie zobowiązany do uzyskania stosownych decyzji i uzgodnień oraz do ponoszenia wynikłych z tego kosztów?.
Odpowiedź 6:
Do uzyskania stosownych decyzji i uzgodnień oraz do ponoszenia wynikłych z tego kosztów będzie zobowiązany Zamawiający.

Pytanie 7: 
W przedmiarze występuje pozycja nr 1.1.6.16 (P160) „Konserwacja istniejących maszyn przeznaczonych do pozostawienia w formie rekwizytów”, natomiast w dokumentacji projektowej brak informacji na ten temat. Prosimy o podanie przedmiarów oraz dokładnego zakresu prac konserwatorskich.
Odpowiedź 7:
Konserwacja istniejących maszyn przeznaczonych do pozostawienia w formie rekwizytów obejmuje pozostałości 2 sprężarek. Pierwsza maszyna, usytuowana w pomieszczeniu 1.02 to fragment korpusu sprężarki z obudową wirnika. Orientacyjne wymiary to ok. 3,5 / 1,5 / 2,5 m (dł./szer./wys.). 
Druga, usytuowana w pomieszczeniu 1.25 to sprężarka elektryczna składająca się z wirnika wraz 
z obudową oraz usytuowanymi po obu stronach układami korbowo-tłokowymi zakończonymi komorami z obecnie już zdemontowanymi zaworami wlotowymi i wylotowymi. Orientacyjne wymiary to ok. 7,0 / 5,5 / 1,5 m (dł./szer./wys.).   
Zakres prac obejmuje usunięcie złuszczonych powłok malarskich, rdzy i zabrudzeń mechanicznych, odtłuszczenie oraz pokrycie bezbarwną powłoką zabezpieczającą.
W załączeniu dokumentacja fotograficzna, plik „rekwizyty do konserwacji.pdf”.   

Pytanie 8: 
Jakie parametry powinny mieć zasilacze UPS: dla instalacji CCTV (pozycja nr 3.8.8 w przedmiarze "Montaż UPS") oraz dla urządzeń sieci strukturalnej (pozycja 3.10.12 w przedmiarze "Montaż UPS")?
Odpowiedź 8:
Dla instalacji systemu CCTV należy przyjąć UPS o mocy 1500 VA z czasem podtrzymania około 10 min.w wersji Rack 19” – 1 szt.
Dla instalacji sieci strukturalnej CCTV należy przyjąć UPS o mocy 1500 VA z czasem podtrzymania około 10 min. – 1 szt.

Pytanie 9: 
Jakie parametry powinna mieć centrala telefoniczna?
Odpowiedź 9:
Należy zastosować centralę o parametrach nie gorszych niż:
	możliwość obsługi 2 analogowych miejskich linii telefonicznych,  4 wyposażenia VOIP miejskie wraz z licencją, i 30 linii wewnętrznych (4 cyfrowe systemowe i 24 analogowych).
4 porty wewnętrzne do obsługi cyfrowych telefonów systemowych 

24 portów wewnętrznych analogowych z identyfikacją abonenta dzwoniącego
2 kanały zapowiedzi głosowych
2 kanały uproszczonej poczty głosowej dla wszystkich użytkowników systemu
Funkcja DISA – wybieranie tonowe numeru wewnętrznego po zapowiedzi głosowej 
Systemowe komunikaty głosowe w języku polskim
Funkcja odtwarzania przygotowanych plików waw jako źródła muzyki na podtrzymaniu
Wbudowany serwer DHCP, FTP, NTP, SMTP oraz IMAP4
Wbudowany klient FTP, SNTP, obsługa SysLog i SNMP
Blokowanie połączeń wychodzących i restrykcje
wbudowana obsługa systemu łączności bezprzewodowej DECT
Centrala przystosowana do montażu w szafach typu RACK 
W zakresie wyposażenia instalacji telefonicznej należy przyjąć dostawę i instalację telefonu systemowego (4szt.) o parametrach nie gorszych niż:
	1-liniowy wyświetlacz LCD

8 przycisków programowalnych
cyfrowy system głośno mówiący
regulacja kąta pochylenia
możliwość zawieszenia na ścianie
regulacja głośności
regulacja głośności w trybie głośnomówiącym
funkcja wyciszenia słuchawki
oraz zwykłego telefonu analogowego (12szt.) o parametrach nie gorszych niż:
	Możliwość zamontowania na ścianę

Trzy poziomowa regulacja głośności dzwonka
Możliwość montażu na ścianie
Ponowne jednoprzyciskowe wybieranie ostatniego numeru
Wybieranie numeru tonowe lub impulsowe
Regulacja głośności dzwonka
Przycisk Flash
a także zwykłego telefonu analogowego bezprzewodowego DECT (12szt.) o parametrach nie gorszych niż:
	Identyfikacja numeru przychodzącego (CLIP)

Menu w języku polskim
Możliwość montażu na ścianie 
Przywołanie słuchawki 
Tryb głośnomówiący

Pytanie 10: 
W związku z ryczałtowym rozliczaniem robót, prosimy o potwierdzenie, że przedstawione przedmiary robót można w razie potrzeby edytować, tzn. zmieniać obmiary lub dodawać nowe pozycje.
Odpowiedź 10:
Tak, przedmiary robót są elementem pomocniczym do wyceny, można je modyfikować, zmieniać obmiary oraz dodawać pozycje. Ważne, by Wykonawca uwzględnił w swojej wycenie cały zakres robót pozwalający na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 11: 
Prosimy o podanie parametrów technicznych dla centrali telefonicznej, urządzeń aktywnych (routera, firewall’a, przełącznika Fast Ethernet).
Odpowiedź 11:
Parametry centrali zgodnie z odpowiedzią nr 9 powyżej.
Parametry przełącznika Fast Ethernet podano w pozycji 152 zestawienia materiałów części opisowej projektu.  
Parametry Routera + firewall’a; należy dostarczyć i zainstalować urządzenie o następujących 
parametrach:
- 24-portowy przełącznik Gigabit Ethernet z obsługą SwOS z dwoma portami SFP, obsługa VLAN (1 kpl.) obejmujący:
- 	24 porty LAN 10/100/1000Mbps 
-	2 porty SFP/SFP+ umożliwiają wykorzystanie wkładek światłowodowych o przepustowości 1,25 lub 10Gb
- 	system operacyjny SwitchOS 
-	zasilanie poprzez gniazdo DC lub PoE (12-30V)
- moduł SFP 1.25Gbps, 2LC SM, 16dB (20km) (2 szt.) obejmujący:
-	złącze - LC Duplex SM
-	przepływność - 1.25 Gbps
-	zasięg - 20km
-	długość fali - 1310nm/1550nm
-	funkcja DDM

Pytanie 12: 
Pozycja 1.1.1.10 przedmiaru robót „Rozebranie istniejących urządzeń przeznaczonych do likwidacji” 1 kpl. Prosimy o jednoznaczną informację, jakie urządzenia należy uwzględnić do rozbiórki i wywozu oraz czy środki pozyskane ze sprzedaży złomu należy zwrócić Inwestorowi?
Odpowiedź 12:
Zakres prac rozbiórkowych został ujęty w części opisowej projektu wykonawczego (str. 11) oraz 
w części rysunkowej projektu budowlanego (rysunek PB17). Dodatkowo w załączeniu dokumentacja fotograficzna (plik: „stan istniejący.pdf”) przedstawiająca większe elementy stalowe do demontażu. Zgodnie z SIWZ, Wykonawca nie zwraca Zamawiającemu środków pozyskanych ze sprzedaży złomu, natomiast planowany zysk z jego sprzedaży uwzględnia w cenie ofertowej. 

Pytanie 13: 
Zgodnie z opisem technicznym branży c.o. węzeł cieplny jest poza zakresem opracowania. Natomiast węzeł cieplny występuje w pozycji 4.2.1 przedmiaru robót. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, ewentualnie uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt węzła cieplnego.
Odpowiedź 13:
Węzeł cieplny wchodzi w zakres postępowania. W ofercie należy ująć dostawę i montaż kompaktowego węzła cieplnego o parametrach opisanych w specyfikacji dołączonej do poprzednio udzielonych odpowiedzi (plik: „węzeł cieplny _ specyfikacja i schemat technologiczny.pdf”). Węzeł należy zlokalizować w pomieszczeniu wymiennikowi tj. 1.01 przed sprzęgłem hydraulicznym stanowiącym początek instalacji c.o.

Pytanie 14: 
Brak w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach przyłącza ciepłowniczego. Prosimy o wskazanie, czy wykonanie przyłącza będzie leżało po stronie wykonawcy oraz o ewentualne uzupełnienie dokumentacji projektowej i przedmiarów.
Odpowiedź 14:
Sieć ciepłownicza do pomieszczenia wymiennikowi zostanie doprowadzona przez dostawcę ciepła. Granicę własności pomiędzy dostawcą ciepła a Użytkownikiem stanowiły będą pierwsze zawory od strony sieci w kompaktowym węźle cieplnym.

Pytanie 15: 
Ścianka wspinaczkowa, która w dokumentacji pokazana jako zdjęcia poglądowe i opis. Jednak opis ma inny charakter niż zdjęcia poglądowe. Prosimy o wskazanie wykonania ścianki wspinaczkowej – zdjęcia czy opis.

Odpowiedź 15:
Ściankę wspinaczkową należy wykonać zgodnie z opisem na rys. PW18, tzn. w formie imitacji naturalnej rzeźby skalnej. Do obowiązków Wykonawcy należy również wykonanie projektu technicznego wraz z obliczeniami.

Pytanie 16: 
Proszę o uszczegółowienie parametrów technicznych aparatów wodno-grzewczych – 2 szt.
Odpowiedź 16:
W ofercie należy ująć dostawę i montaż nagrzewnic wodnych [2 szt.] o następujących parametrach minimalnych dla jednej nagrzewnicy:
	Moc cieplna Qmin=5,25kW dla parametrów tz/tp=70/50°C,

Zakres dostawy:
	Nagrzewnica wodna,

Konsola montażowa z możliwością obracania nagrzewnicy o min. 150°,
	Elastyczne węże przyłączeniowa średnicy ¾”,
	Zawór dwudrogowy z siłownikiem Stopień ochrony: IP44 Napięcie zasilania: 230V/50Hz Max temp. pracy: 130ºC, Max ciśnienie robocze: 1,6 MPa Kvs: 5,0 Przyłącze: ¾”,
	Sterownik naścienny z dotykowym wyświetlaczem LED do pracy z płynną wydajnością wentylatora nagrzewnicy oraz sterowaniem siłownikiem zaworu 2-dr (jedno urządzenie do sterowania dwoma nagrzewnicami wodnymi).


Pytanie 17: 
Proszę o uszczegółowienie parametrów technicznych przepompowni ścieków do zabudowy wewnętrznej. 
Odpowiedź 17:
W ofercie należy ująć dostawę i montaż podposadzkowej przepompowni przetłaczającej wodę brudną nie zawierającej fekaliów wykonanej jako „box” z tworzywa sztucznego. 
Podstawowe parametry przepompowni:
	Wydajność Vmin=7,0m3/h

Wysokość podnoszenia dla przepływu j.w. Hmin=3,0 m
Obudowa: szczelna, tworzywowa
Temperatura ścieków: od 3°C do 40°C
Zasilanie: 1x230V, 50Hz,  Pel<650W, IPmin=68
Zakres dostawy:
	Urządzenie do przetłaczania ścieków z kompletnym orurowaniem, zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym i wstępnie zamontowaną pompą,

Pokrywa zbiornika z ramą do zabudowy płytkami i odpływem podłogowym,
Pokrywa obudowy,
Pierścień uszczelniający pokrywy zbiornika (zabezpieczający przez przedostawaniem się wody) oraz jako syfon,
Wąż ciśnieniowy (średnica wewnętrzna: 40 mm) włącznie z opaską zaciskową

Pytanie 18: 
Pozycja 1.1.6.16 przedmiaru robót „Konserwacja istniejących maszyn przeznaczonych do pozostawienia w formie rekwizytów” 1 kpl. Prosimy o jednoznaczną informację, na czym ma polegać konserwacja maszyn. Brak w opisie technicznym informacji na ten temat. Prosimy o uzupełnienie opisu.
Odpowiedź 18:
Konserwacja istniejących maszyn przeznaczonych do pozostawienia w formie rekwizytów obejmuje pozostałości 2 sprężarek. Pierwsza maszyna, usytuowana w pomieszczeniu 1.02 to fragment korpusu sprężarki z obudową wirnika. Orientacyjne wymiary to ok. 3,5 / 1,5 / 2,5 m (dł./szer./wys.). Druga, usytuowana w pomieszczeniu 1.25 to sprężarka elektryczna składająca się z wirnika wraz z obudową oraz usytuowanymi po obu stronach układami korbowo-tłokowymi zakończonymi komorami z obecnie już zdemontowanymi zaworami wlotowymi i wylotowymi. Orientacyjne wymiary to ok. 7,0 / 5,5 / 1,5 m (dł./szer./wys.).
Zakres prac obejmuje usunięcie złuszczonych powłok malarskich, rdzy i zabrudzeń mechanicznych, odtłuszczenie oraz pokrycie bezbarwną powłoką zabezpieczającą.
W załączeniu dokumentacja fotograficzna, plik „rekwizyty do konserwacji.pdf”.

Pytanie 19: 
W pozycji nr 3.10.12 przedmiaru robót mamy – „Montaż UPS” dla sieci LAN. W przedstawionej dokumentacji dotyczącej instalacji teletechnicznej nie odnaleźliśmy żadnych danych dotyczących montażu zasilacza. Prosimy o odpowiedź, czy należy wycenić i zamontować zasilacz UPS? Jeżeli tak, to prosimy o podanie parametrów dla urządzenia.
Odpowiedź 19:
Tak, zgodnie z odpowiedzią 8 powyżej.

Pytanie 20: 
W projekcie budowlanym branży elektrycznej na rys. E-11 pn.: „Zagospodarowanie terenu – kable sieci strukturalnej” przedstawiono trasę instalacji sieci strukturalnej – proj. 2xRJ45 + światłowód (rura osłonowa fi 50 dł. 7 m). Dokumentacja wykonawcza nie zawiera już tego rysunku. W przedmiarze robót nie odnaleźliśmy pozycji na prowadzenie światłowodu. Prosimy o odpowiedź, czy w ramach zamówienia należy wykonać połączenie światłowodem z sąsiednim budynkiem? Prosimy również 
o przedstawienie aktualnego rysunku zagospodarowania terenu.
Odpowiedź 20:
Tak, należy wykonać połączenie światłowodowe z sąsiednim budynkiem. Nie posiadamy innego schematu zagospodarowania terenu niż ten zamieszczony w PB.

Pytanie 21: 
Prosimy o przedstawienie schematu instalacji telewizji cyfrowej naziemnej i satelitarnej.
Odpowiedź 21:
W załączeniu schemat instalacji rtv (plik: „schemat instalacji rtv.pdf”).

Pytanie 22: 
W zestawieniu materiałów instalacji sieci strukturalnej Instalacji wymieniony jest montaż centrali telefonicznej, natomiast w projekcie oraz w przedmiarach robót nie ma żadnych informacji na ten temat. Czy wykonanie centrali jest w zakresie zadania? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
Odpowiedź 22:
Tak, zgodnie z odpowiedzią 8 powyżej.

Pytanie 23: 
W opisie technicznym jest wzmianka o instalacji oddymiającej. W projekcie natomiast nie ma zestawienia materiałów oraz schematu dla takiej instalacji. Czy w zakresie zadania jest wykonania oddymiana w budynku? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
Odpowiedź 23:
W załączeniu schemat instalacji oddymiania (plik: „schemat instalacji oddymiania.pdf”).


Pytanie 24: 
SSWiN – W zestawieniu jest 6 szt. klawiatur a na schemacie 2 szt. Prosimy o informację ile klawiatur należy zastosować.
Odpowiedź 24:
Należy zastosować 2 szt. klawiatur.

Pytanie 25: 
Instalacja Sieci strukturalnej – w projekcie brak wytycznych dotyczących centrali telefonicznej. Prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź 25:
Tak, zgodnie z odpowiedzią 8 powyżej.

Pytanie 26: 
Instalacja domofonowa - Prosimy o informację ile jest odbiorników w systemie, brak informacji w opisie technicznym.
Odpowiedź 26:
W systemie jest 5 szt. monitorów instalacji domofonowej ze słuchawką o następujących minimalnych parametrach:
- Rodzaj ekranu	kolor LCD-LED
- Przekątna ekranu min	7"
- Rozdzielczość ekranu min 800 x 480 px
- Ilość obsługiwanych wejść: 2
- Rodzaj monitora: Słuchawkowy
- Standard sygnału video: PAL / NTSC
- Funkcja otwierania bramy
- Regulacja głośności wywołania	
- Regulacja głośności rozmowy	
- Regulacja kontrastu	
- Regulacja jaskrawości obrazu

Pytanie 27: 
Instalacja domofonowa - W projekcie widnieje informacja o dwóch systemach. Prosimy o wyjaśnienie czy mają być one wykonane jako dwa odrębne systemy, odwołujące się do różnych urządzeń?
Odpowiedź 27:
Tak, system ma umożliwić dostęp osobno dla klubu maluch a osobno dla świetlicy.

Pytanie 28: 
Instalacja domofonowa - Według naszej analizy projekt mówi o 3 kasetach zewnętrznych w wersji wideo z oknem opisowym plus RFID oraz 5 kaset wewnątrz budynku w wersji audio. Prosimy o potwierdzenie.
Odpowiedź 28:
Tak, potwierdzamy. Ilość kaset zewnętrznych: 3 szt., wewnętrznych: 5 szt.


Załączniki:
	rekwizyty do konserwacji.pdf

- stan istniejący.pdf
- schemat instalacji rtv.pdf
	schemat instalacji oddymiania.pdf

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie 
w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 
4 kwietnia 2019 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się 4 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 
w sali 257.
Zamawiający informuje, że jest w trakcie opracowywania kolejnych odpowiedzi na pytania Wykonawców. 
Ostateczny termin składania i otwarcia ofert zostanie podany w piśmie zawierającym odpowiedzi na pytania Wykonawców.


