Szczecin, dnia 18.03.2016 r.
Sygn. DZP-262-07-137/2016
bip.pum.edu.pl
WYJAŚNIENIA
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp,
na „Remont II piętra budynku DS.-4 PUM w Szczecinie przy ul.
Dunikowskiego 4 w Szczecinie” – DZP-262-07/2016

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie
art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym
wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Pytanie nr 1:
Proszę o określenie typu baterii prysznicowych. Czy mają być czasowe czy zwykłe?
Odpowiedź:
Typ baterii został określony w załączniku nr 9 do SIWZ – STWiOR nr 2 branży sanitarnej w
punkcie 3.1.2. Zamawiający określił typ baterii prysznicowych jako ścienne z mieszaczem z
wylewką przesuwną na pałąku w wykonaniu wandaloodpornym, natomiast baterie
umywalkowe jako stojące, z mieszaczem, regulacją czasową poboru wody, w wykonaniu
wandaloodpornym
Pytanie nr 2:
Czy przed zaworami odcinającymi znajdującymi się w szachtach instalacyjnych mają być
montowane śrubunki lub półśrubunki.
Odpowiedź:
Tak, za zaworami odcinającymi dopływ wody do boksów mają być montowane śrubunki.
Pytanie nr 3
Z uwagi na krótki termin realizacji zadania w tym nie wystarczający czas na wykonanie i
montaż szaf wnękowych zwracamy się z zapytaniem, czy po rozstrzygnięty przetargu, przed
przekazaniem frontu robót ( przełom czerwca/maja ) będzie istniała możliwość zdjęcia
dokładnych parametrów istniejących zabudów w celu zamówienia nowych zgodnie za
specyfikacją
Odpowiedź:
Nie będzie istniała taka możliwość. Wiąże się to z częściowym demontażem
zabudów w pokojach zamieszkanych. Z doświadczenia lat ubiegłych wynika , że
otwory pod zabudowy mają różne wymiary w poszczególnych pokojach.

Pytanie nr 4
W STWIOR str 4 pkt 2.3. ppkt 7 w drzwiach do pokoi wskazano zamek antywłamaniowy.
Czy Zamawiający dopuści zastosowanie atestowanej wkładki patentowej w zamku
wpuszczanym?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza
wpuszczanym.
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Pytanie nr 5
Jako izolację akustyczną/cieplną w STWIOR wskazano płyty styropianowe EPS 100-038. W
opisach pozycji przedmiaru ujęto piankę ekstrudowaną XPS. Który z w/w materiałów należy
ująć w ofercie ?
Odpowiedź:
W ofercie należy ująć zgodnie ze STWIOR płyty styropianowe EPS 100-038.
Pytanie nr 6
W ofercie należy ująć zgodnie ze STWIOR płyty styropianowe EPS 100-038. Czy malowanie
rur lub innych drobnych elementów metalowych wchodzi w zakres zamówienia ?
Odpowiedź:
W zakres zamówienia
metalowych.
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Pytanie nr 7
Proszę o bardziej sprecyzowane wytyczne parapetów z konglomeratu gr. 3cm (imitacja,
zbliżony kolor).
Odpowiedź:
Należy zastosować parapety z
zbliżonym.
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Pytanie nr 8
Proszę o zamieszczenie zestawienia materiałów lub pełnej wersji przedmiarów
Odpowiedź:
Zamawiający nie udostępnia zestawień materiałowych. Udostępniony przedmiar zawiera
niezbędne opisy-parametry zastosowanych materiałów i osprzętu, inne niezbędne informacje
sa podane w STWIOR. Przedmiar jest dokumentem pomocniczym do opracowania oferty
przez Wykonawców.
Pytanie nr 9
Jak rozumieć pkt. 3 par.1 SIWZ „ Wycenę należy sporządzić w oparciu o załączniki
(łącznie), o których mowa w ust. 2, a wszelkie rozbieżności między Specyfikacją Techniczną,
Przedmiarem Robót, Projektem budowlanym i Dokumentacjami Wykonawczymi nie będą
podstawą do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia” skoro Zamawiający nie zamieścił na
2

stronie internetowej przytoczonych wyżej Projektów budowlanych czy Dokumentacji
Wykonawczych a przedmiar jest niekompletny. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.
Odpowiedź:
Załączony załącznik nr 9 do SIWZ - projekt budowlany wykonawczy przebudowy instalacji
sanitarnych jest narzędziem pomocniczym, w celu wskazania miejsca i sposobu włączenia
wymienianych instalacji w obrębie bloków sanitarnych do istniejących pionów
instalacyjnych. Zamieszczony przedmiar robót jest kompletny i stanowi narzędzie
pomocnicze do wykonania wyceny-oferty.
Pytanie nr 10
Proszę o wskazanie typu centrali pożarowej
urządzenia SAP.

do której będą przyłączone ofertowane

Odpowiedź:
Producent Centrali SAP: ARITECH, Typ: FP2864C-18
Pytanie nr 11
Proszę o podanie typu opraw zamontowanych na IV piętrze o których mowa w pkt. 5.4.10
Specyfikacji technicznej nr 3 z którymi mają być kompatybilne oprawy ofertowane.
Odpowiedź:
Zamawiający podaje typ opraw awaryjnych, które są zamontowane na III piętrze DS4 to:
- iTech 1L/3W COR/N DATA
- ONTEC S E1 301 M DATA
- ONTEC AP M DATA
Pytanie nr 12
Proszę o podanie parametrów centralki monitoringu opraw awaryjnych.
Odpowiedź:
Minimalne parametry są opisane w pkt. 5.4.10 Specyfikacji Technicznej nr 3. Wymagania te
spełnia system w oparciu o centralkę monitoringu rozproszonego oświetlenia awaryjnego np.
DATA-S EASY produkcji TM-Technologie
Pytanie nr 13
Proszę o bardziej sprecyzowane wytyczne dotyczące parapetów z konglomeratu gr 3 cm
(imitacja, zbliżony kolor)
Odpowiedź:
Należy zastosować parapety z
zbliżonym.
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W imieniu Zamawiającego
KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Jerzy Piwowarczyk
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