Warszawa, dnia 07.11.2018 r.
DZP-361-584-123/2018

Do wszystkich pobierających SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-361-123/2018 na: „Remont dachu w części C i D w
budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Nowy Świat 4 w Warszawie”

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły od Wykonawcy zapytania. Zamawiający na
podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej
dalej ustawą udziela odpowiedzi oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienia treść Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej także SIWZ).
1. Zgodnie z projektem budowlanym rysunek nr K-04 w strefie D należy wymienić wszystkie krokwie
natomiast przedmiar tej czynność nie uwzględnia proszę o wyjaśnienie?
ODP:
Zamawiający uzupełnił przedmiary o dodatkowy przedmiar uwzględniający ten zakres. Nazwa
dodatkowe przedmiaru to 2018_KROKWIE
2. Zgodnie z pozycją 48 przedmiaru robót należy zamontować klapy oddymiające wraz z
podkonstrukcją ze stali, poprowadzeniem przewodów montażem centrali oddymiającej przyciskami
wyzwalania i zamykania klap. Czy nie wystarczającym zakresem w tym etapie robót nie jest
zamontowanie samej klapy oddymiającej wraz z podkonstrukcją natomiast przewodu zasilające
wraz z całą instalacją będą zamontowane przy pracach wykończeniowych. Schemat oddymiania ma
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być połączony z drzwiami by zapewnić przewietrzanie, a drzwi nie są przewidziane w tym etapie
do wymiany. Jeżeli Zamawiający jednak chce wykonać instalację to proszę o przedstawienie
projektu elektrycznego przedstawiający układ oddymiania.
ODP:
Zamawiający potwierdza, że trzeba podłączyć klapy pod instalację elektryczną. Zamawiający
potwierdza, że w tym etapie prac nie montuje się drzwi. Zamawiający uzupełnił dokumentację o opis i
rysunki elektryczne (w załączeniu).
3. Projekt budowlany przewiduje usprawnienie wentylacji grawitacyjnej poprzez zamontowanie nasad
kominowych hybrydowych, nasad kominowych grawitacyjnych, kratek higrosterowalnych, kratek
wentylacyjnych, wentylatorów zbiorczych, klap pożarowych, wkładów kominowych, udrożnienie
kanałów, wykuwanie nowych kanałów. Proszę o określenie zakresu robót, który należy wykonać w
tym etapie robót.

ODP:
Zakres zgodny z projektem i z przedmiarami.
4. Zgodnie z pozycją 44 przedmiaru robót należy zamontować nasady wentylacyjne dachowe
hybrydowe z częścią elektryczną, z poprowadzeniem przewodów i montażem regulatorów obrotów
natynkowych. Proszę o przedstawienie dokumentacji na instalację elektryczną.
ODP:
Zamawiający uzupełnił dokumentację o opis i rysunki elektryczne.
5. Proszę o przedstawienie danych technicznych wspomagających wentylatorów zbiorczych VAM,
które mają się znaleźć na kominach.
ODP:
Wentylator zbiorczy VAM – suma wyciąganego powietrza 150 m3/h, poziom hałasu: < 33 dBA,
podciśnienie maks. 125 Pa, moc 44 W.
6. Proszę o wyjaśnienie jakiej średnicy zastosować rynnę? W przedmiarze jest ujęta średnica 150 mm
natomiast w projekcie budowlanym jest mowa o średnicy 180mm.
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ODP:
Należy zastosować rynny zgodnie z projektem, o średnicy 180 mm (projekt strona 24, dół strony).
Zgodnie z Klauzulą o uzgodnieniu kosztorysu (strony tytułowe dwóch przedmiarów – w środku strony):
„Podstawowym i nadrzędnym dokumentem wyceny jest projekt, przedmiar stanowi wyłącznie wartość
pomocniczą do wyliczenia wartości przetargu i nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń w
stosunku do Zmawiającego”.

Ponadto Zamawiający informuje, iż zmienia terminy składania i otwarcia ofert:
Składanie ofert - z dnia 09.11.2018 r. godz. 10.00 na dzień 15.11.2018 r. godz. 10.00.
Otwarcie ofert - z dnia 09.11.2018 r. godz. 10.15. na dzień 15.11.2018 r. godz. 10.15

W imieniu Zamawiającego
Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Kazimierz Dukaczewski
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