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 Warszawa, 06.07.2017 r. 

 

KOMUNIKAT nr 5 

 

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 

Jak dokonać wyceny prac instalatorskich w sytuacji gdy rozmieszczenie niektórych 

odbiorników (klimakonwektorów itp.) nie jest określone w dokumentacji i ma się odbyć w 

trakcie wykonania prac ? 

Odpowiedź nr 1 

Dokumentacja projektowa nie uwzględnia rozmieszczenia jedynie urządzeń chłodzących 

powietrze typu SPLIT w pomieszczeniach socjalnych (kuchnie). Zamawiający wskazuje, że 

Wykonawca montując urządzenie w obrębie kuchni musi uwzględnić lokalne uzupełnienie 

materiałów instalacyjnych. Zamawiający w PFU pkt. 3.3.4 podpkt. c) w odniesieniu do 

urządzeń w kuchniach określa: ,,Umiejscowienie jednostki wewnętrznej należy uzgodnić z 

Zamawiającym na etapie wykonawstwa, co może wiązać się z lokalnym uzupełnieniem 

orurowania”.  

Zamawiający ustala następującą lokalizację: urządzenia chłodzące typu SPLIT 

w pomieszczeniach socjalnych (w kuchniach) muszą zostać zamontowane na ścianie 

zachodniej (ściana naprzeciwległa do ściany z tv).  

Lokalizacja innych urządzeń np. klimakonwektorów została precyzyjnie określona 

w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do PFU.    

 

Pytanie nr 2 

Jak Zamawiający widzi kwestię weryfikacji zdemontowanych: manometrów , zaworów , itp. 

elementów, oraz uzupełniania kosztorysu po wyeliminowaniu złomu? (trzeba by weryfikować 

kosztorys, na bieżąco). 

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający w PFU w pkt. 3.1 Prace rozbiórkowe i demontażowe określa, że materiały nie 

nadające się do ponownego wykorzystania muszą zostać zutylizowane na koszt Wykonawcy.  

Zamawiający w SIWZ pkt. §4 Obowiązki i zadania Wykonawcy pkt. 8 precyzuje, 

że Wykonawca ma obowiązek przedstawienie kart przyjęcia odpadów.  

 

Pytanie nr 3 

Czy kanały kablowe tak jak floorbox-y mają być także wykonane ze stali nierdzewnej?  

Odpowiedź nr 3 

Materiał kanałów podłogowych został określony w Załączniku nr 8 do PFU – Projekt 

wykonawczy HM 2017 – Instalacje elektryczne, pkt. 4.4 System kanałów podłogowych:  

,,Do rozprowadzenia instalacji 230V za rozdzielnicami piętrowymi i przewodów okablowania 

branży IT zaprojektowano system kanałów podłogowych ze stali ocynkowanej. (…) Pod 

stanowiskami roboczymi kanały kończą się puszkami podłogowymi floorbox wykonanymi ze 
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stali nierdzewnej. (…) 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”.  

Materiał koryt kablowych został określony w Załączniku nr 8 do PFU – Projekt wykonawczy 

HM 2017 – Instalacje elektryczne, pkt. 4.5 System koryt kablowych:  

,,Do rozprowadzenia instalacji oświetleniowej jak i niektórych zasilań 230V , przewodów 

multimediów, zaprojektowano system koryt kablowych z pełnej blachy ocynkowanej z 

pokrywą o szerokości 10, 20, 30, i 40 cm”.  

 

Pytanie nr 4 

Czy kanały kablowe mają być wykonane jako kanały o zwiększonym obciążeniu takie jak 

oferuje firma OBO i czy ta firm spełni Państwa wymagania co do koryt podłogowych?  

Odpowiedź nr 4 

Zamawiający wymaga, aby kanały zostały dostosowane do obciążeń stropów przewidzianych 

przez projektanta w projekcie budowlanym oraz zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie 

wykonawczym.  

 

Pytanie nr 5 

Czy wykonawca ma przewidzieć wymianę czterech UPS-ów 80kVA w przypadku kiedy 

remont dwóch UPS-ów istniejących będzie zbliżony cenowo do ich naprawy i wymiany 

baterii (czy rozwiązanie postawienia 4 UPS-ów nowych nie będzie lepszym rozwiązaniem dla 

inwestora)?  

Odpowiedź nr 5 

Zgodnie z PFU, Zamawiający wymaga wymiany baterii dwóch istniejących UPS-ów oraz 

rozbudowy systemu o dwa dodatkowe nowe urządzenia UPS. Nowe UPS-y muszą być 

kompatybilne z istniejącymi.  

 

Pytanie nr 6 

Czy instalacja sieci LAN ma być systemowa i posiadać 25 letnią gwarancję?  

Odpowiedź nr 6 

Nie 

 

Pytanie nr 7 

Czy na terenie Instytutu jest istniejący system wizualizacji systemów w poszczególnych 

budynkach?  

Odpowiedź nr 7 

Część budynku posiada system wizualizacji systemu sygnalizacji pożaru. Brak jest budynków 

z systemem wizualizacji BMS.  

 

Pytanie nr 8 

Czy w zakres prac będzie doprowadzenie sygnałów z budynku do takiego centrum 

nadzorowania w innym budynku?  

Odpowiedź nr 8 

W zakresie systemu sygnalizacji pożaru Zamawiający w PFU pkt. 3.3.1 podpkt. e) określa: 

,,lokalna centrala pożarowa znajduje się na parterze. Należy połączyć ją z główną centralką 

sygnalizacji alarmu pożaru w budynku A, na terenie Instytutu Lotnictwa. Kabel łączący ma 

być prowadzony podziemnie, wykorzystując istniejące kanały teletechniczne.”  
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Pytanie nr 9 

Czy w zakresie jest wykonanie takiej wizualizacji, dostarczenie serwera, oprogramowania 

rozszerzającego?  

Odpowiedź nr 9 

Zamawiający wymaga wykonanie wizualizacji, dostarczenie serwera i oprogramowania 

rozszerzającego w zakresie systemu sygnalizacji pożaru i BMS.  

 

 


