Szczecin, dnia 19.06.2018 r.
sygn. DZ-311-2018/AK
bip.pum.edu.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp,
pn. „Przebudowa Zwierzętarni Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie” – DZ-262-24/2018.
WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na
podstawie art. 38 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1:
Czy w projekcie przewiduje się demontaż kanałów wentylacyjnych? Jeżeli tak, to których?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że demontażowi podlegają wszystkie istniejące kanały wentylacyjne
obsługujące obecne pomieszczenia Zwierzętarni.
Pytanie nr 2:
W projekcie brakuje opisu oraz wymiarów: kanałów wentylacyjnych, kratek oraz zaworów.
W zestawieniu nie ma wszystkich pozycji.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w załączonym do dokumentacji projektowej zestawieniu
elementów instalacji wentylacji mechanicznej opisano wszystkie elementy instalacji
wentylacji mechanicznej. Przewody odchodzące od głównych kanałów wentylacyjnych nie
zakończone zaworami nawiewnymi/wywiewnym służą do zasilania klatek ze zwierzętami.
Dokumentację należy odczytywać jako całość, tj. zarówno rzuty z wrysowanymi przewodami
jak i rysunek z zestawieniem elementów instalacji wentylacyjnej.

Pytanie nr 3
Na odejściach do zaworów, montujemy przepustnice czy regulatory?

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z załączonym do dokumentacji projektowej zestawieniem
elementów instalacji wentylacji mechanicznej na odejściach do zaworów
nawiewnych/wywiewnych należy zamontować przepustnice jednopłaszczyznowe.
Pytania nr 4
W przedmiarze w poz. 6 uwzględniono rozebranie posadzki w pomieszczeniach w których
należy obniżyć posadzkę o 30 cm. Nie zostało uwzględnione rozebranie istniejących warstw
w celu wykonania nowoprojektowanych warstw posadzki na całej powierzchni piwnicy. Czy
należy uwzględnić rozebranie istniejących warstw wraz z wywiezieniem?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem zakłada
wykończeniowych istniejących posadzek wraz z wywiezieniem.
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Pytania nr 5
Istniejący kanał żelbetowy- proszę o podanie wymiarów kanału żelbetowego przewidzianego
do rozbiórki. Proszę podać długość kanału, szerokość, wysokość oraz na jakiej głębokości się
znajduje. Ile m3 gruzu należy przyjąć od wywiezienia?
Odpowiedź:
Wykonawca nie sprecyzował, o jakim kanale mowa. W przypadku kiedy jest mowa o szybie
kanału przy ścianie zewnętrznej oś B-3, treść z opisu PW branży architektonicznej: „Przy
ścianie zewnętrznej od strony północnej znajduje się szyb kanału schodzącego do poziomu
piwnic (fot. 16, 17). Ściany szybu wykonane z cegły ceramicznej pełnej gr. 25cm,
posadowione na ławach betonowych. Na dnie szybu znajdują się przejścia przez ściany
fundamentowe przyległych budynków. Przejścia zabezpieczone są podciągami z
dwuteowników stalowych. Na styku z budynkiem nr 4 kanał jest zasypany.” Jego gabaryty
zaznaczone są na rysunkach technicznych (długość ścian kanału łącznie ok. 3,3mb, wysokość
ok. 4,2m).
Pytania nr 6
W przedmiarze w poz. nr 38 i nr 117 - wykop pod windę i kanał instalacyjny przyjęto ponad
300 m3 wykopu. Czy w wycenie należy uwzględnić wywiezienie tej ziemi ? Czy zostanie ona
zagospodarowana na terenie Szpitala? Po czyjej stronie będzie zagospodarowanie?
Odpowiedź:
W ramach projektowanych prac należy raczej przewidzieć konieczność wywiezienia ziemi
z wykopów. W związku z istniejącym zagospodarowaniem terenu i utwardzeniem nie będzie
możliwości jej zagospodarowania.
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Pytanie nr 7
Dźwig towarowy- czy można przyjąć dźwig o napędzie elektrohydraulicznym?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dźwig o napędzie elektrohydraulicznym.
Pytanie nr 8
W miejscu powstania windy należy zamurować istniejące okna z korytarza. Czy od strony
korytarza należy przyjąć wykonanie nowej nawierzchni tylko w miejscach zamurowań czy
wykonać całą ścianę. Proszę o informację co obecnie jest na ścianach korytarza i wymiary
ścian oraz system do odtworzenia.
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią części opisowej projektu należy skuć istniejące okładziny ceramicznej
(a takie znajdują się właśnie w przytoczonym miejscu) i wykonanie nowych tynków. Stąd
powierzchnia ścian w pomieszczeniu śluzy będzie jednolita. Wymiary ścian są załączone na
rysunkach dokumentacji, wykończenie ścian tynkiem (w zależności od pomieszczenia
gipsowym lub cementowo-wapiennym).
Pytanie nr 9
Posadzka z żywicy epoksydowej- zaprojektowana posadzka w kolorze białym będzie
narażona w tych warunkach na uszkodzenie mechaniczne ( transport klatek wózkami) oraz na
kontakt z produktami które będą mogły odbarwić posadzkę ( produkty chlorowe, jodyna itp.)
Producent nie zaleca tego typu posadzki. Czy będzie możliwość wykonania posadzki
z białych płytek lub posadzki w systemie zacieranym w kolorze np. jasno szarym lub betonu
zacieranego w kolorze jasno szarym? Jeśli Inwestor wyrazi zgodę na zmianę systemu i koloru
wykonania posadzki proszę o określenie którą opcję można będzie uwzględnić.
Odpowiedź:
Projektanci nie wyrażają zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych w zakresie posadzki.
W pierwszej propozycji – białe płytki ceramiczne, są silnie narażone na uszkodzenia
mechaniczne i w przypadku spękania i wyruszenia się płytki, zostanie utracona możliwość
zapewnienia sterylności pomieszczeń, dodatkowo także fugi stanowią miejsce trudne
w utrzymaniu warunków sterylnych. W drugim wariancie zacierana i niezabezpieczona
posadzka również nie umożliwia utrzymania pomieszczeń hodowlanych na wysokim
standardzie czystości i sterylności. Projektanci za zgodą Inwestora dopuszczają ewentualną
możliwość zmiany koloru posadzki epoksydowej z białej na jasnoszarą.
Pytanie nr 10
W jaki sposób mają być mocowane tafle szkła daszku przy windzie? Za pomocą listw
dociskowych czy mocowane punktowo do konstrukcji?
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Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że projekt zakłada zastosowanie punktowych mocowań tafli
szklanych do daszku.
Pytanie nr 11
Czy konstrukcję pod centralę wentylacyjną można zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez
system malarski (HEMPLE) C3, 200 µm (do 15 lat gwarancji) zamiast cynkowania
ogniowego?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dopuszcza się zastosowanie
gwarantującego parametry nie gorsze niż zaprojektowane.

rozwiązania
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Pytanie nr 12
Mata dekontaminacyjna - czy mata o podanych parametrach technicznych może być
w kolorze jasno szarym? Producent nie posiada takich mat w kolorze białym.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że z informacji zebranych na etapie sporządzania dokumentacji
projektowej potwierdzono dostępność mat dekontaminacyjnych w kolorze białym. Obowiązują
zapisy w dokumentacji projektowej.
Pytanie nr 13
Instalacje IT: W opisie jest informacja „Celem idealnego dopasowania komponentów,
wszystkie produkty okablowania muszą pochodzić od jednego producenta i być oznaczone
jego nazwą lub logo”. W związku z powyższym skoro na obiekcie istnieje już pewna
instalacja LAN proszę o wskazanie jakiego producenta należy zastosować okablowanie
strukturalne przy sporządzaniu oferty.
Odpowiedź:
Pytanie dotyczy tylko zadania pt. „Przebudowa Zwierzętarni Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie”: Zapis, który został wprowadzony w dokumentacji przetargowej
służy zastosowaniu produktów jednego producenta (gniazda końcowe RJ, okablowanie oraz
panele końcowe w szafie RACK) tak aby możliwe było uzyskanie 25-letniej gwarancji na sieć.
Dostarczenie certyfikatu po stronie wykonawcy prac.
Pytanie nr 14
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na ww. przetarg z 20.06.2018r. na
27.06.2018r.
Odpowiedź:
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Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SIWZ
poprzez wyznaczenie nowego terminu składania ofert:
1) termin składania ofert 27.06.2018r. godz. 1000.
2) termin otwarcia ofert 27.06.2018r. godz. 1100.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
W imieniu Zamawiającego:
KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Krzysztof Goralski
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