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WYKONAWCOW

dotyczy; zamowienie nr 15/pn/2019 - zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych -
modemizacja systemu gaszenia gazem w serwerowni na parterze w budynku A w Katowicach
przy ul. Kossutha 13

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych,

zwanej dalej „pzp", przekazuj? Panstwu tresc wniosku o wyjasnienie tresci SIWZ - zapytan

do SIWZ, jakie wplyn?ly w zwiqzku z przedmiotowym post^powaniem o udzielenie zamdwienia

publicznego oraz udzielam wyjasnien (odpowiedzi). Wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ zostal

zlozony z zachowaniem terminu, o ktorym mowa w art. 38 ust.l pzp.

Zmiany tresci SIWZ wynikaj^cej z udzielonych wyjasnien dokonuje si? w oparciu o art. 38 ust.4

pzp.

Zapytanie 1:

Prosimy o przeslanie przekrojow pomieszczen obj?tych gaszeniem lub przynajmniej podanie

wysokosci pomieszczen (strop-strop) oraz wysokosci podlogi technicznej oraz wysokosci sufitu

podwieszanego (o ile istniej^).

Odpowiedz;

Wysokosc pomieszczen obj?tych gaszeniem przedstawia si? nast?puj4co:

a) pomieszczenie administratorow: wysokosc pomieszczenia wynosi okolo 3,07 m;

b) pomieszczenie serwerowni:

- wysokosc mierzona od podlogi technicznej do sufitu tj^u Armstrong wynosi okolo 2,7 m;

- wysokosc mierzona od stropu do podlogi technicznej wynosi okolo 0,4 m;

- wysokosc mierzona od sufitu typu Armstrong do stropu nad serwerowni^ wynosi okolo 0,6 m.

Opisane pOwyzej pomieszczenia obrazuje rysunek skladaj^cy si? na PFU — strOna nr 11 PFU.
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Zapytanie 2:

Prosimy o przestanie zal^cznika do FPU (rysunki) w formie czytelnej. Drobne napisy na rysunku

nie S4 czytelne.

Odpowiedz:

W zwi^zku z zapytaniem Zamawiaj^cy ponownie zamieszcza na stronie intemetowej Oddzi^

skiadaj^ce si? na FPU rysunki, tj. rysunek ze strony 11 oraz rysunek ze stronyl2 FPU (wersja Fdf

powi?kszona).

Zapytanie 3:

Czy Zamawiaj^cy wymaga wykonania jednego systemu gasniczego gasz^cego oba pomieszczenia

jednoczesnie czy dwa niezaleme systemy gaszenia po jednym dla kazdego z pomieszczen (istotna

roznica kosztowa).

Qdpowiedz;

Zgodnie z FPU Zamawiaj^cy wymaga jednego systemu gasniczego. W szczegolnosci wskazuje na

powyzsze rysunek (strona 11 FPU), ktory przedstawia dwa pomieszczenia obj?te przedmiotowym

zamowieniem i jeden system gasniczy.

Zapytanie 4:

Zgodnie z FPU nalezy zapewnic 24 miesi^ce gwarancji wraz z przegl^dami natomiast zgodnie

z SIWZ 36 miesi?cy gwarancji z przegl^dami. Ktora gwarancja obowi^je?

Odpowiedz;

Zgodnie z pkt III pkt 5 SIWZ Wykonawca winien udzielic 36-miesi^cznej gwarancji i rqkojrni za

wady przedmiotu zamdwienia (...), na warunkach okreslonych we wzorze umowy.

Zgodnie z pkt III pkt I (Uwaga!) SIWZ, w przypadku sprzecznosci, roznic merytorycznych

pomi§dzy tresciq PFU a tresciq pozostalej cz^sci SIWZ, przesqdzajq zapisy pozostatej cz^sci

SIWZ. Wykonawca winien niezwlocznie zgtosic Zamawiajqcemu w trybie art. 38 pzp wszelkie

wqtpliwosci odnoszqce si§ do opisu przedmiotu zamowienia, w tym do PFU, w szczegolnosci

wszelkie dostrzezone bl^dy, wewn§trzne sprzecznosci, niezgodnosci, czy niekonsekwencje.

Niniejszym Zamawiaj^cy potwierdza, iz - w zwi^zku z cyt. wyzej zdaniem pierwszym z pkt III
pkt 1 SIWZ - zapisy pozostalej cz?sci SIWZ, w tym wzoru umowy, dotycz^ce gwarancji
i r?kojmi za wady przedmiotu zamowienia nalezy traktowac jako wlasciwe w tym zakresie;

ponadto nalezy je uznac jako precyzuj^ce zapisy FPU, w ktorym okres gwarancji okreslono jako
CO najmniej 24 miesi^ce.

Zapytanie 5:

Zgodnie z opisem FPU pkt 1.3 "Instalacja jest uzytkowana od kilkunastu lat (2001/2002r).
Z uwagi na jej znaczne wyeksploatowanie, zmiany w przepisach i pojawienie si? na rynku
nowoczesnych, ekologicznych srodkdw gasniczych Zamawiaj^cy podj^I decyzj? o generalnej
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modemizacji systemu gaszenia." oraz pkt. 1.4 "Wymagane jest zastosowanie srodka gasniczego

nalez^cego do grapy F-Gaz6w w^glowodory lub charakteryzuj^cego si? cechaini wlasciwymi dla

ekologicznego, czystego srodowiska gasniczego."

Prosimy o potwierdzenie, ze ZamawiaJ^cy oczekuje systemu gasniczego w oparciu o tzw. „gazy

chemiczne" (np. HFC-227ea, HFC-236fa lub FK-5-1-12), natomiast odnowienie instalacji

w Oparciu o gazy oboj?tne (IG-55, IG-100, IG-541, IG-01) jest wykluczone.

Odpowiedz:

Zamawiaj^cy wymaga instalacji nowego systemu gasniczego, nie zas odnowienia instalacji

w oparciu o gazy oboj?tne, co potwierdza PFU w pkt 1.4 poprzez stwierdzenie, iz wymagane jest

zastosowanie srodka gasniczego nalezqcego do grupy, F-Gaz6w wodorofluorow^glowodory

lub charakteryzujqcego si^ cechami wlasciwymi dla ekologicznego, czystego srodowiska
gasniczego.

Rodzaj oferowanego srodka gasniczego podlega ocenie w II kryterium oceny ofert - patrz punkt
XIII SIWZ, gdzie podano mi?dzy innymi definicj? ekologicznego srodka gasniczego.

W zwi^ku z powyzszym zaoferowanie gazu oboj?tnego zostanie uznane jako nieodpOwiadaj^ce
tresci SIWZ.

W pkt XIII SIWZ w opisie kryterium II wprowadza si? zdanie w brzmieniu:
„Zaoferowanie gazu oboj?tnego jako srodka gasniczego spowoduje odrzucenie oferty jako

nieodpowiadaj^cej tresci SIWZ."

Udzielbne wyjasnienia (odpowiedzi), w tym zmiana tresci SIWZ, staj^ si? cz?sci4 SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust.6 pzp przedluzam termin skladania ofert do dnia 07.11.2019 r. do godz.
13.00. Otwarcie ofert nast^pi w tym samym dniu o godz. 13.30.

Tym samym odpowiedniej zmianie w zakresie terminu skladania i otwarcia ofert ulegaj^ zapisy
pkt X lit.D (ramka) oraz pkt XI ppkt 1 i ppkt 4 SIWZ, a takze ogloszenia o zamowieniu.

Z powazaniem

Z upov/a^ Dyrelctora
Sl^skiego Od^ d im Wbjewodzkieeo

Narodowego Fimdi sl/Ztowia w Katowicach
ZAsriiPc I Mbktora

DS. EKONOMl^ IWAjsiSOWYCH


