Warszawa, dnia 26.03.2019 r.
DZP-361-202-12/2019
Do wszystkich pobierających SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-361-12/2019 na: „Wykonanie przebudowy
instalacji elektrycznych w wybranych pomieszczeniach wraz z wymianą rozdzielnicy głównej
w budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Tynieckiej 15/17 w Warszawie”.

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły od Wykonawców zapytania. Zamawiający na
podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych udziela
odpowiedzi.

Pytania - zestaw 2 :
1. Czy w ofercie należy uwzględnić dostawę UPS 65KW czy 54kW (rozbieżność na rysunkach)
2. jedli dostawa UPS jest w zakresie - zwracamy się z prośbą o określenie czasu podtrzymania tego
UPS
3. W związku z rozbudową istniejącego systemu sygnalizacji pożaru w budynku - zwracamy się z
prośbą o określenie czy prace związane z programowaniem centrali SSP należy uwzględnić w ofercie,
czy wykona to Zamawiający/Użytkownik?
4. Czy w związku z wymianą opraw oświetleniowych i instalacji gniazdowej - należy przewidzieć w
naprawy ubytków w ścianach i sufitach i ponowne malowanie pomieszczeń?
5. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw oświetleniowych ze źródłem LED. Producenci
rezygnują z produkcji opraw świetlówkowych.
6. W opisie do projektu zapisano konieczność stosowania kanałów dwudzienych do rozprowadzenia
instalacji w pomieszczeniach do gniazd z zaznaczeniem, ze jeden kanał dla prowadzenia instalacji
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230V, drugi do instalacji teleinformatycznych. Proszę o potwierdzenie że instalacja teleinformatyczna
nie jest w zakresie zadania.
7. Proszę o określenie czy w przypadku rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarami – podczas
wyceny należy uwzględnić ilości z przedmiaru czy większy priorytet ma projekt?
Odpowiedzi Zamawiającego:
Ad. 1 – UPS nie jest w zakresie.
Ad. 2 – jak wyżej.
Ad. 3- Centrala SSP jest uwzględniona w projekcie dostosowania budynku do wymogów p.poż. ,
który ma być realizowany później.
Ad. 4- tak, należy przewidzieć i malowanie i naprawy ścian-jest taka ogólna pozycja w przedmiarze.
Ad. 5 – Oprawy świetlówkowe.
Ad. 6 – Instalacja teleinformatyczna nie jest w zakresie.
Ad. 7- Projekt jest nadrzędny nad przedmiarem.

Pytania- zestaw 3
1. Proszę o uzupełnienie poszczególnych poz. w przedmiarze robót o wymiary: rurek, koryt, listew
elektroinstalacyjnych, koryt kablowych.
2. Według projektu linie zasilającą budynek należy ułożyć w rurze ochronnej, zaś przedmiar nie
przewiduję ułożenia rury, proszę o podanie prawidłowej technologii i uzupełnienie przedmiaru robót
(zdjęcie nawierzchni, wykonanie wykopu, podsypkę z piasku, zasypanie wykopu)
Odpowiedz Zamawiającego:
Odpowiadając na pytania Zamawiający przekazuje skorygowany przedmiar robót.

W imieniu Zamawiającego
Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Kazimierz Dukaczewski
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