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 Warszawa, 27.06.2017 r. 

 

 

KOMUNIKAT nr 2 

 

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego 

postępowania nr 27/ZZ/AZLZ/2017, którego przedmiotem jest przebudowa budynku D1 

znajdującego się na terenie Instytutu Lotnictwa, wpłynęły pytania Wykonawców, na które 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą pzp, udziela 

następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1 

Czy roboty będą prowadzone na zamkniętym obiekcie? 

 

Odpowiedź nr 1 

Na czas trwania przebudowy, budynek D1 jest wyłączony z użytkowania przez pracowników. 

Wykonawca musi mieć na uwadze, że serwerownia znajdująca się na 2 piętrze budynku 

podczas trwania prac budowlanych i instalacyjnych musi pracować nieprzerwalnie. Ponadto, 

Wykonawca musi mieć na uwadze, że stacja bazowa telekomunikacyjna wraz z masztem 

znajdująca się na dachu rozpatrywanego budynku podczas trwania prac budowlanych 

i instalacyjnych musi pracować nieprzerwalnie.  

 

Pytanie nr 2 

Czy prace budowlane będą mogły być wykonywane przez obcokrajowców posiadających 

pozwolenie na prace na terenie RP i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę? 

 

Odpowiedź nr 2 
Tak, Zamawiający nie widzi przeciwwskazań. Warunkiem jest zatrudnienie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) 

osób wykonujących następujących czynności: 

1) koordynacja robót w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnych 

i elektrycznych, 

2) prace ogólnobudowlane oraz w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych.  

Zamawiający wymaga, aby kierownik budowy, kierownik robót w specjalności instalacyjnej 

w zakresie instalacji elektrycznych oraz kierownik robót w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych, posiadali znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym 

swobodną komunikację. 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie artykułu 24 ust.5 pkt 

1-8 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych? 
 

 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16789274#art(22)par(1)
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Odpowiedź nr 3 

Wykonawcy, którzy biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają 

wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 

oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7 - 10 ustawy Pzp. 

 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający w pkt IX.1.1 SIWZ poprzez wymaganie wiedzy i doświadczenia z zakresu 

"instalacje sanitarne" rozumie tylko: instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego 

ogrzewania, wentylacji, czy również klimatyzacji precyzyjnej, która jest w zakresie realizacji 

zamówienia? 

 

Odpowiedź nr 4 

Zamawiający nie kategoryzuje instalacji sanitarnych i nie wyróżnia spośród nich instalacji 

priorytetowych. Zamawiający wymaga doświadczenia w zakresie instalacji sanitarnych, czyli 

instalacji gdzie czynnikami roboczymi mogą być woda, powietrze i gaz.  

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający przewiduje skucie wszystkich posadzek w budynku i wylanie nowych 

w przypadku: 

- braku wystarczającej wysokości na umiejscowienie floorbox - ów (zbyt duża wysokość 

floorbox-u wiąże się z podniesieniem posadzki na całości kondygnacji); 

- złego stanu posadzek (spękania itd.). 

 

Odpowiedź nr 5 

Tak, Zamawiający dopuszcza skucie posadzek w budynku. Zamawiający wymaga 

prawidłowego montażu florboxów oraz nowych wykładzin posadzkowych. W przypadku zbyt 

małej grubości lub złego stanu technicznego posadzek, należy wykonać nową lub 

przedsięwziąć działania w celu poprawy ich stanu. Wykonawca powinien uwzględnić 

w swojej ofercie ewentualne skucie posadzek i wykonanie nowych.  

 

Załącznik nr 7 do PFU – Architektura, opis techniczny pkt. 7.1.1. 

,,Po zerwaniu wykładzin istniejących oraz wycięciu bruzd pod montaż kanałów kablowych 

i florboxów, przeprowadzić w porozumieniu z projektantem i Inwestorem, weryfikację stanu 

posadzki, na którą ma zostać przyklejona nowa wykładzina. Niedopuszczalne jest klejenie 

wykładziny na posadzkę pylącą, nierówną lub noszącą ślady spękań. W takim wypadku wspólnie 

z projektantem oraz Inwestorem, uzgodnić metodę przygotowania podłoża pod wykładzinę 

projektowaną np.: poprzez wykonanie cienkowarstwowej wylewki samopoziomującej.” 
 

Załącznik nr 8 do PFU – Instalacje elektryczne, opis techniczny pkt. 4.4 
,,Do rozprowadzenia instalacji 230V za rozdzielnicami piętrowymi i przewodów okablowania 

branży IT zaprojektowano system kanałów podłogowych ze stali ocynkowanej. Głębokość 

kanałów i puszek sprzętowych floorbox nie może przekroczyć 6,5 cm, gdyż głębokość istniejącej 

wylewki jastrychowej jest właśnie taka. W jastrychu należy wykuć bruzdy pod ułożenie kanałów 

i po ich ułożeniu zalać jastrychem do równego poziomu. Zaprojektowano kanały odkrywane na 

całej długości o konstrukcji, która nie będzie przeszkadzać w eksploatacji pomieszczeń. Pod 

stanowiskami roboczymi kanały kończą się puszkami podłogowymi floorbox wykonanymi ze stali 

nierdzewnej. Maksymalna wielkość floorboxów to 24 moduły, gdzie gniazdo 230V to 2 moduły 

a RJ45 -1 moduł. Puszki podłogowe wyposażone to PEL, punkt logiczno-zasilający. Oprócz PEL 
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występują puszki niewyposażone, z których będą wyprowadzone przewody do zestawów gniazd 

w meblach. Kanały podłogowe powinny mieć metalową podłogę i przegrodę pomiędzy 

przewodami inst. IT i elektrycznymi 230V. Wierzch kanału powinien być przystosowany do 

przyklejenia wykładziny użytej w pomieszczeniu.” 

 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający jest w posiadaniu Audytu energetycznego budynku, wedle, którego 

Wykonawca jest w stanie dobrać rodzaj i grubość warstwy izolacyjnej stropodachu? 
 

Odpowiedź nr 6 

Zamawiający wymaga oceny stanu istniejącego przez Wykonawcę i dobór najlepszego 

rozwiązania termoizolacyjnego. Zamawiający wymaga dostosowania stropodachu do 

obowiązujących Warunków Technicznych pod względem przenikalności cieplnej danej 

przegrody budowlanej. Współczynnik przenikania ciepła stropodachu nie może być większy 

niż UC(max)=0,18 W/m2K. 

 

Ponadto, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia:  

1) w zakresie pkt 2.2. Programu funkcjonalno-użytkowego. 

Punkt 2.2. Programu funkcjonalno-użytkowego otrzymuje brzmienie: 

 

„Uzupełnienie projektu o dokumentację wykonawczą instalacji elektrycznej 

w zakresie rozbudowy instalacji, rozdzielni elektrycznej, dodatkowy UPS 

oraz instalacji CCTV  
Projekt budowlano-wykonawczy z 2016 roku (załącznik nr 4 do PFU) i wprowadzający 

zmiany do niego projekt wykonawczy z 2017 roku (załącznik nr 8 do PFU) w zakresie 

instalacji elektrycznej nie jest kompletny i należy go zmodyfikować i uzupełnić o elementy 

wskazane poniżej przez Zamawiającego. W związku z przebudową, zmieniają się wymagania 

dotyczące zasilania w energię elektryczną. Załączony projekt w części dotyczącej rozdzielni 

głównej należy przeprojektować, aby spełnione były następujące warunki: 

 rozdzielnia ma być dwusekcyjna, zasilana z dwóch kierunków z SZR, każda z sekcji 

ma składać się z części głównej, zasilającej: 

- UPS-y,  

- obwody gwarantowane tj. pożarowe oraz klimatyzację w serwerowniach;  

 oraz z podsekcji dodatkowej, wyłączanej automatycznie przy awarii zasilania, zasilającej 

pozostałe obwody (agregat prądotwórczy w głównej rozdzielni Instytutu Lotnictwa może 

pokryć zapotrzebowanie na energię tylko strategicznych odbiorów); 

 sekcja I ma być zasilana z RGnn, sekcja II z budynku D2, rozdzielnica RNP.1 ma być 

zasilona z sekcji I, kabel z rezerwowego kierunku C ma być podłączony jak odbiór; 

 wymagania minimalne dotyczące głównej rozdzielni nn (dotyczy nowych fragmentów 

rozdzielni): 

- wykonanie zgodne z aktualną normą PN –EN 61439-1/2, 

- szafowa, forma wygrodzenia 3b, 

- wymagany jest stopień ochrony minimum IP31 (DIN 40050) zapewniający ochronę 

przed dotykiem elementów pod napięciem , po zdjęciu osłon czołowych  IP21, 

- prąd znamionowy 1000A, 

- napięcie znamionowe robocze 690V, 
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- prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 50kA, 1s, 

- prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 100 kA, 

- rozdzielnica powinna być wyposażona w pole sprzęgłowe oraz układ SZR 

z możliwością sterowania automat/ręczny, 

- dopuszcza się wykorzystanie w części lub całości istniejącej rozdzielni; 

 wyłączniki na zasilaniu każdej sekcji i w sprzęgle 800A mają być kompaktowe, w wersji 

wysuwnej lub stykowej, napęd silnikowy, wyzwalanie termiczne i magnetyczne 

z nastawami czasowymi, moduł komunikacyjny  Ethernet TPC/IP; w pozostałych polach 

przebudowywanych o prądach znamionowych powyżej 100A, należy zastosować 

wyłączniki mocy o standardzie istniejących wyłączników w rozdzielni, tj. z członem 

termiczno-magnetycznym i stykami pomocniczymi sygnalizującymi stan; wytrzymałość 

zwarciowa wyłączników 50kA; 

 pola zasilające rozdzielni głównej budynkowej mają być opomiarowane, z kompletem 

przekładników (3szt.) i analizatorem/miernikiem parametrów sieci, wyposażonym 

w moduł komunikacyjny Ethernet TCP/IP Modbus RTU; klasa min. 0,5; podświetlany 

wyświetlacz, min. 3,5”, rejestracja energii, wartości minimalnych i maksymalnych, 

archiwizacja danych - pamięć minimum 8GB, konfigurowalne wyjścia analogowe 

i alarmowe; 

 pole zasilające układu gwarantowanego (UPS) ma być opomiarowane, z kompletem 

przekładników (3szt.) i analizatorem sieci wyposażonym w moduł komunikacyjny Ethernet 

TCP/IP Modbus RTU; klasa min. 0.5, podświetlany wyświetlacz min. 3.5”;  2 wyjścia 

przekaźnikowe i wyjście impulsowe energii czynnej; 

 pozostałe pola podlegające przebudowie, wyposażone w wyłączniki mocy, mają być 

wyposażone minimum w amperomierz cyfrowy: klasa 1, zakres obejmujący maksymalne 

nastawy wyłącznika, wysokość LED min. 14 mm, moduł komunikacyjny Ethernet TCP/IP; 

 wymagane odpowiednie badania typu (TTA), i weryfikacja konstrukcji zgodnie z normą 

PN-EN 61439, w celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzenia; 

 cztery UPS po 80 kVA każdy – dwa nowe i dwa istniejące muszą być połączone w logiczny 

system, aby zapewnić zasilanie redundantne n+1. Zakłada się zapotrzebowanie na moc 

gwarantowaną równą 240 kVA; 

 elementy we/wy systemu 4 x 80 kVA wraz z odpływami do rozdzielnic napięć 

gwarantowanych należy umieścić w jednej rozdzielnicy; 

 należy doposażyć istniejące urządzenia UPS w zestawy do pracy równoległej i stworzyć 

układ pracy równoległej; 

 każdy UPS musi posiadać bypass zewnętrzny. 

 

Ponadto: 

 zaprojektowanie instalacji CCTV (telewizji przesyłowej) na terenie laboratorium, 

na parterze. System musi składać się z: 

- nie mniej niż 9 kamer cyfrowych (ilość w konkretnych pomieszczeniach: 4x1.21, 

2x1.17, 1x1.19, 1x1.20, 1x1.18) – dokładna ilość kamer powinna zostać potwierdzona 

przez projektanta systemu; 

- rejestratora umożliwiającego przetrzymywanie zapisów z tych kamer w pełnej 

rozdzielczości przez minimum 2 miesiące; 

- z uwagi na bezpieczeństwo danych i możliwe interferencje, kamery powinny używać 

połączeń przewodowych; 

- minimalna rozdzielczość kamer 720p (1280x720 pikseli); 
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- rejestrator powinien być umieszczony w pomieszczeniu 1.18, w jednej z szaf rack; 

- rejestrator musi umożliwiać zdalny dostęp z możliwością zarządzania i przeglądania 

nagrań, przez sieć Ethernet-TCP/IP. Zdalny dostęp musi być umożliwiony 

w pomieszczeniach 1.18 i 1.16. Nie ma możliwości wpięcia rejestratora w sieć 

budynkową, więc należy położyć oddzielny kabel Ethernetowy z 1.18 do 1.16; 

- musi być możliwość zarządzania dostępem do zasobów rejestratora (konta i hasła); 

 zaprojektowanie zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego istniejących dwóch nagrzewnic 

wodnych systemu wentylacji wraz z automatyką. Należy zaprojektować kabel grzewczy, 

pod izolacją, o odpowiedniej mocy z termostatem i automatyką załączania. W przypadku 

spadku temperatury poniżej 0°C, kable grzewcze włączają się i nie dopuszczają 

do zamarznięcia.” 

 

2) w zakresie pkt 2.4. Programu funkcjonalno-użytkowego. 

Punkt 2.4. Programu funkcjonalno-użytkowego otrzymuje brzmienie: 

 

„Uzupełnienie projektu o dokumentację wykonawczą instalacji wodno-

kanalizacyjnej 
Projekt budowlano-wykonawczy z 2016 roku, załącznik nr 5 do PFU – Instalacje Sanitarne 

w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej stanowi koncepcję i uwzględnia wytyczne 

do zaprojektowania oraz wykonania tychże instalacji. W ramach przetargu Wykonawca 

zobowiązany jest do sporządzenia projektu wykonawczego instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

uwzględniając również poniższe wymagania Zamawiającego:  

 Wykonawca zapozna się ze stanem istniejącym oraz udostępnioną dokumentacją 

projektową i na tej podstawie sporządzi projekt wykonawczy instalacji wodno-

kanalizacyjnej; 

 instalację wodno-kanalizacyjną należy dostosować do nowego układu funkcjonalno-

użytkowego zaprezentowanego w projekcie wykonawczym z 2017 roku; 

 projekt uwzględniać ma instalacje: wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i kanalizacji; 

 projekt uwzględniać ma instalacje od poziomu piwnicy do piętra III;  

 projekt uwzględniać ma piony i poziomy instalacji; 

 budynek zaopatrzyć w oddzielny zestaw wodomierzowy;  

 instalacje pomieszczeń sanitarnych i socjalnych muszą być zaopatrzone 

w oddzielne/indywidualne zawory odcinające, 

 instalacje należy wyposażyć w rewizje,  

 w kuchniach oprócz zlewozmywaków należy przewidzieć podejścia pod zmywarki (1 szt. w 

pomieszczeniu socjalnym na I piętrze i 2 szt. w pomieszczeniach socjalnych na pozostałych 

kondygnacjach);  

 instalacje wodno-kanalizacyjne prowadzone podtynkowo, zabudowane; 

 średnice rurociągów należy dobrać na podstawie obliczeń, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej; 

 w instalacji wody gospodarczej należy umiejscowić zawór pierwszeństwa odcinający 

dopływ wody gospodarczej w przypadku wykrycia pożaru; 

 w pomieszczeniach, które tego wymagają zostaną zamontowane zawory ze złączką 

do węża (pomieszczenia gospodarcze i porządkowe); 

 doprowadzenie zimnej wody do nawilżacza parowego na dachu oraz do szaf klimatyzacji 

precyzyjnej na parterze. Do nawilżacza i szaf klimatyzacyjnych Wykonawca musi 



Postępowanie nr 27/ZZ/AZLZ/2017   

6 

 

zaprojektować odrębną instalację wody uzdatnionej. Instalacja ma być wyposażona w 

stację uzdatniania wody zlokalizowaną na poziomie piwnicy. Przed stacją uzdatniania 

musi zostać zamontowany zawór antyskażeniowy typu EA. Stacja i instalacja wody 

uzdatnionej muszą być zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej oraz wymaganiami producenta nawilżacza i szaf klimatyzacyjnych. 

Uzdatnianie wody będzie miało na celu dostosowanie jej właściwości fizykochemicznych 

do wymagań wynikających z jej przeznaczenia w instalacji klimatyzacji. Wybrana 

technologia uzdatniania wody przez Wykonawcę ma zapobiegać powstawaniu korozji na 

metalowych elementach instalacji oraz hamować rozwój glonów, grzybów i bakterii;  

 instalacje należy zaizolować termicznie;  

 wytyczne odnośnie urządzeń (armatura odcinająca, zawory, przepusty) i materiałów, 

z których mają zostać wykonane instalacje zawarte są w projekcie budowlano-

wykonawczym z 2016 roku, załącznik nr 5 – Instalacje Sanitarne.” 

 

 


