
Postępowanie nr 51/ZA/AZAZ/16   

1 

 

 Warszawa, 05.08.2016 r. 

 

 

KOMUNIKAT nr 1 

 

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

postępowania nr 51/ZA/AZAZ/16, którego przedmiotem jest przebudowa i remont budynku 

biurowego 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 2015r., poz. 2164, z późn. zm.) 

zwanej dalej ustawa pzp udziela następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1 

W pkt. 4.3 Instalacja maszynowni chłodu w załączniku nr 9 BMS widnieje zapis: ,,Pompę w 

maszynowni chłodu należy doposażyć w falownik i w czujniki ciśnienia. Wydajność pompy 

ma mieć możliwość sterowania. Załączenie pompy ma następować gdy jest zapotrzebowanie 

na chłód.  

Projekt chłodzenia wraz z doborami urządzeń zakłada że układ będzie stało przepływowy. 

Prosimy o informację dlaczego projekt BMS zakłada zmienny przepływ?  

 

Odpowiedź nr 1 

Przytoczony punkt 4.3 odnosi się do istniejącej pompy. Zamawiający zdecydował się w 

ramach remontu budynku, zmodernizować istniejącą pompę o możliwość regulacji. Układ nie 

zakłada zmiennego przepływu lecz informacyjnie Zamawiający chce znać ciśnienie oraz 

temperaturę i dodatkowo istniejącą pompę wyposażyć w falownik.  

 

Pytanie nr 2 

W pkt. 4.3 Instalacja maszynowni chłodu w załączniku nr 9 BMS widnieje również zapis:  

,,Zapotrzebowanie pochodzi od instalacji klimakonwektorów lub central wentylacyjnych”. 

Projekt klimatyzacji wraz z doborami urządzeń zakłada że woda lodowa będzie źródłem dla 

klimakonwektorów i szaf klimatyzacji precyzyjnej natomiast chłodnica w centrali ma swój 

indywidualny wymiennik freonowy z osobnym agregatem i automatyką integrującą. Proszę o 

odpowiedz czy BMS ma integrować i zarządzać w/w trzema rodzajami odbiorników chłodu 

t.j.: klimakonwektorami, szafami klimatyzacji precyzyjnej i chłodnicą w centrali oraz jaka ma 

być logika ich pracy ? 

 

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający wymaga, aby układ automatyki integrował wyżej wymienione trzy typy 

urządzeń chłodu t.j. klimakonwektory, szafy klimatyzacji precyzyjnej i chłodnicę w centrali. 

Układ automatyki powinien wydawać pozwolenia pracy urządzeniom chłodniczym od 

zapotrzebowania w instalacji. Jeśli wystąpi zapotrzebowanie od urządzeń, automatyka 

powinna uruchomić poszczególne urządzenia chłodnicze.  

 

Pytanie nr 3 

Czy dostarczenie mebli laboratoryjnych (zał. Nr 10 – tabela nr 5) wchodzi w zakres 

Wykonawcy? 
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Odpowiedź nr 3 

Zamawiający informuje. iż meble i wyposażenie zawarte w załączniku nr 10 – tabela nr 5 

czyli dygestorium, oczomyjka, zlewozmywak wraz z baterią stanowią wyposażenie 

pomieszczenia warsztatowego nr 1.17 na parterze i wchodzą w zakres Wykonawcy.  

W Programie Funkcjonalno Użytkowym pkt. 10.1. istnieje zapis ,,aranżacja wnętrz dotyczy 4 

kondygnacji naziemnych (parter i piętra I-III), meble laboratoryjne (biurka + krzesła + szafki) 

są wyłączone z zakresu prac”. Meble w części laboratoryjnej na parterze czyli biurka, krzesła 

oraz szafki zostaną zakupione przez Zamawiającego i są wyłączone z zakresu Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 4 

Czy prace elewacyjne obejmują tylko swoim zakresem ,,obszar napraw tynkarskich” 

pokazany w załączniku nr 5? Po odbyciu wizji lokalnej elewacja wymaga większego zakresu 

naprawy. Jakie prace naprawcze przewiduje Zamawiający? 

 

Odpowiedź nr 4 

Zamawiający rezygnuje z prac elewacyjnych opisanych w punkcie 2.3.2. Prace budowlane 

podpunkt l) Prace na zewnątrz, a mianowicie: ,,naprawa tynku strukturalnego elewacji 

zewnętrznej budynku na powierzchni około 55 m2 i maksymalnie na wysokości 1 piętra 

budynku, wg załącznika nr 5 do PFU – Prace Elewacyjne”. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca odnowił tynk murku schodów zewnętrznych 

głównych i tym samym dodaje nowy podpunkt w pkt 2.3.2. lit. l): 

,,nałożenie nowego tynku mozaikowego na murek schodów zewnętrznych głównego wejścia 

do budynku, wg zaktualizowanego rysunku 01 Elewacja Południowa”. 

 

Pytanie nr 5 

,,W zakresie Wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku D1”. 

Czy pozwolenie na użytkowanie ma być uzyskane w terminie 18 tygodni od dnia przekazania 

placu budowy? 

 

Odpowiedź nr 5 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia oraz uzyskania 

podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót w terminie 

do 18 tygodni od daty przekazania terenu budowy. 

 

Pytanie nr 6  

Czy Zamawiający posiada komplet dokumentacji w edytowalnym formacie AutoCAD lub 

innym czytanym przez AutoCAD w wersji edytowalnej? 

 

Odpowiedź nr 6  

Tak, załączona w postępowaniu przetargowym dokumentacja projektowa w formacie pdf jest 

również dostępna w wersji edytowalnej AutoCAD, w formacie dwg.  

 

Pytanie nr 7  

Czy Zamawiający posiada komplet dokumentacji w edytowalnym formacie Word w zakresie 

opisów? 
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Odpowiedź nr 7 

Tak, załączona w postępowaniu przetargowym dokumentacja projektowa w zakresie opisów 

technicznych w formacie pdf jest również dostępna w wersji edytowalnej Word, w formacie 

doc.  

 

Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający udostępni jej pełną wersję dokumentacji w edytowalnym formacie 

AutoCAD lub innym czytanym przez AutoCAD w wersji edytowalnej przyszłemu 

Wykonawcy? 

 

Odpowiedź 8  

Po podpisaniu umowy wersja edytowalna istniejącego projektu zostanie przekazana 

Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 9 

Czy Zamawiający udostępni jej pełną  wersję  dokumentacji w edytowalnym formacie Word 

w zakresie opisów przyszłemu Wykonawcy? 

 

Odpowiedź nr 9 

Po podpisaniu umowy wersja edytowalna opisów technicznych zostanie przekazana 

Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 10  

Czy Zamawiający do zamieszczonej dokumentacji  przetargowej projektowej aFP architekci 

FLEJTERSI(I PIETRZAK S.C., ul. Dąbrowiecka 12, 03-932 Warszawa posiada przedmiary, 

a jeśli tak czy może je udostępnić ? 

 

Odpowiedź nr 10 

Z tego względu, że znacząca część umowy opiera się na zasadzie Projektuj-Wybuduj, stąd też 

Zamawiający nie udostępnia przedmiarów robót.  

 

Pytanie nr 11 

Czy zamawiający posiada od aFP architekci FLEJTERSKI PIETRZAK S.C., ul. Dąbrowiecka 

12, 03-932 Warszawa, przeniesienie pełni autorskich praw majątkowych, w szczególności 

niczym nie ograniczone prawo do korzystania i rozporządzania całą dokumentacją, której 

autorem aFP architekci FLEJTERSKI PIETRZAK S.C., ul. Dąbrowiecka 12, 03-932 

Warszawa, bez jakichkolwiek ograniczeń  czasowych i terytorialnych? 

 

Odpowiedź nr 11 

Zamawiający posiada prawo własności do dokumentacji projektowej oraz całość autorskich 

praw majątkowych i praw pokrewnych. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych 

nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.   

 

Pytanie nr 12 

Czy zamawiający posiada zgodę wszystkich projektantów będących twórcami projektu 

budowlanego wchodzącego w skład zespołu projektowego aFP architekci FLEJTERSKI 

PIETRZAK S.C., ul. Dąbrowiecka 12, 03-932 Warszawa na dokonywanie zmian w 
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elementach dokumentacji budowlanej, do których służą projektantom, zespołu projektowego 

aFP architekci FLEJTERSKI PIETRZAK S.C., ul. Dąbrowiecka 1.2, 03-932 Warszawa 

autorskie prawa osobiste wynikających z uzasadnionych potrzeb wykonywania branżowych 

projektów dokumentacji wykonawczej objętej przedmiotem zamówienia?  

 

Odpowiedź nr 12  

Jak w pkt. 11. 

 

Pytanie nr 13  

Jaki jest zakres aranżacji wnętrz ? Prosimy o sprecyzowanie materiałów.  

 

Odpowiedź nr 13 

 Zakres prac aranżacyjnych został szczegółowo określony w PFU pkt. 10.1.  

 Wymagania Zamawiającego odnośnie aranżacji zostały określone w PFU pkt. 10.2.  

 Wymagania odnośnie elementów dekoracyjnych: fototapety, ścianki z mchu i 

roślinności zostały określone w PFU pkt. 10.2.  

 Wymagania odnośnie mebli biurowych i kuchennych zostały określone w tabeli nr 1 w 

załączniku nr 10 – Aranżacja Wnętrz. 

 Wymagania odnośnie sprzętu AGD i RTV zostały określone w tabeli nr 2 w załączniku 

nr 10 – Aranżacja Wnętrz. 

 Wymagania odnośnie armatury łazienkowo-kuchennej zostały określone w tabeli nr 3 

w załączniku nr 10 – Aranżacja Wnętrz. 

 Wymagania odnośnie okładzin zewnętrznych i wewnętrznych zostały określone w 

tabeli nr 4 w załączniku nr 10 – Aranżacja Wnętrz. 

 Wymagania odnośnie wyposażenia laboratorium zostały określone w tabeli nr 5 w 

załączniku nr 10 – Aranżacja Wnętrz. Wyposażenie określone w tabeli nr 5 dotyczy 

pomieszczenia warsztatowego 1.17 na parterze.  

Pytanie nr 14 

Czy zamawiający dysponuje przedmiarami robót wymienionych w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia – Programie Funkcjonalno Użytkowym ze wszystkimi załącznikami? Jeżeli tak 

to prosimy o udostępnienie ich i przesłanie w formie plików pdf. lub ath. Powyższe 

przedmiary w znaczący sposób będą pomocne do prawidłowo złożonej oferty cenowej. 

 

Odpowiedz nr 14 

Jak w pkt. 10. 

 

Pytanie nr 15  

Czy istnieje możliwość przedłużenia terminu złożenia oferty? Ponieważ zgodnie z informacją 

umieszczoną w postępowaniu nr 51/ZA/AZAZ/16 przyjęto termin 11.08.2016 godz. 10.00. 

Uważamy, że ten termin jest zbyt krótki, aby przygotować w pełni merytoryczną pod 

względem technicznym i złożoności branż ofertę, która wyczerpywałaby wszelkie wymogi 

zawarte w SIWZ. Dla przykładu podajemy fakt, że obecnie jest okres urlopowy i na większość 

zapytań ofertowych dotyczących wyceny urządzeń i ważnych materiałów wymienionych w 

specyfikacjach nie otrzymujemy odpowiedzi lub też kontrahenci odmawiają przyjęcia takich 

zapytań ofertowych argumentując brakiem możliwości odpowiedzi w sezonie urlopowym. 

Wobec powyższego sugerujemy przedłużenie terminu na składanie ofert do dnia 31.08.2016. 
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Odpowiedz nr 15 

Zamawiający nie przedłuża terminu złożenia oferty. 

 

 

 

 

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

Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie: 

 

1. Krzesła do biurek  
Załącznik nr 10 – Aranżacja Wnętrz, tabela nr 1 Wytyczne do mebli biurowych, pkt. 3.  

Zmiana modelu krzesełek do biurek.  

 

Tekst pierwotny:  
Krzesła do biurek: wytyczne materiałowe i estetyczne: krzesło biurowe AJ WATFORD 

nr artykułu 14450 lub równorzędne. Za parametry równorzędne Zamawiający rozumie:  

 specjalnie wyprofilowane siedzisko i oparcia, pozwalająca utrzymać prawidłową pozycję 

kręgosłupa,  

 minimalne wymiary siedziska: szerokość 48 cm, głębokość 48 cm, wysokość 45-57 cm 

oraz wysokość oparcia 67 cm,  

 krzesło obrotowe dla użytkownika o wzroście w zakresie 160-190 cm, siedzisko i oparcie 

tapicerowane trwałą i ognioodporną tkaniną,  

 mechanizm synchroniczny z możliwością zablokowania w 5 pozycjach,  

 regulowany zagłówek i podłokietniki,  

 kółka do powierzchni dywanowych.  

 

Test zmieniony:  
Krzesła do biurek (stanowiska pracownicze):  

 krzesła spełniające warunki rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 

grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych 

w monitory ekranowe. Wymagane jest aby Wykonawca przedstawił deklarację zgodności 

produktu z powyższym rozporządzeniem, 

 Wykonawca przedstawi deklarację ergonomii produktu lub protokół oceny ergonomicznej 

produktu,  

 posiadające podłokietniki pokryte miękkim tworzywem, z regulacją: wysokości, położenia 

w osi wzdłużnej oraz kąta w płaszczyźnie horyzontalnej,  

 posiadające regulację wysunięcia oraz kąta nachylenia siedziska,  

 posiadające mechanizm który powoduje, że siedzisko i oparcie mogą odchylać się 

synchronicznie, czy czym oparcie odchyla się o większy kąt niż siedzisko. Mechanizm 

posiadający możliwość blokowania odchylania w przynajmniej 5 pozycjach oraz regulacji 

siły oporu odchylania,  

 zagłówek z regulacją kąta nachylenia, wysokości oraz głębokości, 

 kółka przystosowane do powierzchni dywanowej.  

 

2. Szafki do szatni pracowniczej  
Załącznik nr 10 – Aranżacja Wnętrz, tabela nr 1 Wytyczne do mebli biurowych, pkt. 14.  



Postępowanie nr 51/ZA/AZAZ/16   

6 

 

Zmiana ilości i modelu szafek.  

 

Test pierwotny:  
Szafki w szatni i przebieralni:  

 szafy wykonane z blachy stalowej lakierowanej proszkowo, drzwi wyposażone w otwory 

dylatacyjne ułatwiające cyrkulację powietrza oraz zapobiegające dostawaniu się kurzu do 

środka,  

 każdy przedział wyposażony w drążek na ubrania, 3 haki oraz uchwyt na etykietę na 

drzwiach, szerokość szafki 400 mm.  

Ilość: 29 szt.  

 

Tekst zmieniony:  
Szafki w szatni i przebieralni:  

Wytyczne materiałowe i estetyczne: szafa do szatni AJ, model nr 32395X lub równorzędne. 

Za parametry równorzędne Zamawiający rozumie:  

 wymiary 1 sekcji: szerokość 300 mm, głębokość 550 mm, wysokość 1740 mm,  

 2 szafkami w pionie,  

 szafy wykonane z blachy stalowej lakierowanej proszkowo,  

 drzwi z gumową amortyzacją dla cichego zamykania,  

 otwory wentylacyjne u góry i u dołu szafki,  

 drążek ubraniowy,  

 zamek z kluczem,  

 wszystkie szafki wyposażone w ławeczkę z siedziskiem z drewna sosnowego.  

Ilość: 37 kpl.  

 

3. Prace elewacyjne  
Zamawiający rezygnuje z prac elewacyjnych opisanych w Programie Funkcjonalno 

Użytkowym w punkcie 2.3.2. Prace budowlane podpunkt l) Prace na zewnątrz, a mianowicie:  

,,naprawa tynku strukturalnego elewacji zewnętrznej budynku na powierzchni około 55 m2 i 

maksymalnie na wysokości 1 piętra budynku, wg załącznika nr 5 do PFU – Prace 

Elewacyjne”.  

Tym samym rysunek 01 Elewacja Południowa w Załączniku nr 5 – Prace Elewacyjne staje 

się nie aktualny.  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca odnowił tynk murku schodów zewnętrznych 

głównych i tym samym dodaje nowy podpunkt w pkt 2.3.2. lit. l): 

,,nałożenie nowego tynku mozaikowego na murek schodów zewnętrznych głównego wejścia 

do budynku, wg zaktualizowanego rysunku 01 Elewacja Południowa”. 

Załączony zostaje zaktualizowany rysunek 01 Elewacja Południowa.  

 

4. Aranżacja wnętrz  
W punkcie 10.3 Programu Funkcjonalno Użytkowego doprecyzowano podpunkt:  

 

Test pierwotny:  
,,montaż elementów dekoracyjnych wg sporządzonej dokumentacji wykonawczej aranżacji 

wnętrz”  
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Test zmieniony:  
,,montaż elementów dekoracyjnych i roślinności wg sporządzonej dokumentacji 

wykonawczej aranżacji wnętrz” 

 

 

 


