Pytania i odpowiedzi nr 6 w postepowaniu na:
"Rozbudowa istniejącego budynku usługowo – produkcyjnego Colorland wraz z
urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu na działce nr 1/16, 1/15, 1/14 w
miejscowości Zaczernie
Rzeszów, 04.02.2018
Pytanie 1:
Zamawiający na jedno z pytań oferentów w zakresie sterowania oświetleniem DALI odpowiedział,
że nie należy ujmować tego w ofercie. Proszę o informację, czy oprawy oświetleniowe mają być
przygotowane (wyposażone w odpowiednie stateczniki) pod ewentualny system sterowania DALI?
Odpowiedź:
Zamawiajacy informuje, że nie przewiduje sterowników DALI.
Pytanie 2:
Z zakresu zamówienia wynika, że należy przestawić istniejącą stację transformatorową. Na czas
robót należy zapewnić zasilanie z tymczasowej stacji transformatorowej. Proszę o informację czy
wykonawca może zapewnić zasilania tymczasowe z agregatów prądotwórczych?
Odpowiedź:
Zamawiajacy akceptuje każdy rodzaj zasilania zastępczego pod wrunkiem zapewnienia
dotychczasowej, niezmiennej mocy elektrycznej przez cały czas trwania przebudowy stacji.
Zamawiajacy nie dopuszcza jakichkolwiek przerw w dostawie energii i przerwania produkcji. W
przypadku agregatów prądotwórczych należy zapewnić agregat rezerwowy dla zapewnienia
ciagłości zasilania w przypadku awarii jednego agregatu.
Pytanie 3:
Prosimy o potwierdzenie, że kwota 75.000 PLN, którą należy przyjąć do Wyceny obejmuje cały
zakres Projektów Wykonawczych niezbędny do wykonania zadania, a każda konieczność
zwiększenia tej kwoty traktowana będzie jako roboty dodatkowe.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że koszty prac projektowych mają obejmować pełen zakres projektów
wykonawczych, Zamawiajacy w przypadku konieczności wykonania innych (wg Wykonawcy) prac
projektowych nie będzie dopuszczał tego faktu jako robót dodatkowych.
Koszt projektowania należy wycenic tak, aby zapewnić obsługe projektową do momentu
zakończenia budowy i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Koszty projektów wykonawczych instalacji i sieci sanitarnych należy ująć w pozycji TES
obejmującej roboty sanitarne.
Pytanie 4:
Prosimy o przekazania harmonogramu spływania dokumentacji wykonawczej na poszczególne
zakresy oraz procedurę zatwierdzania tych Projektów przez Zamawiającego. Powyższe informacje
są niezbędne do prawidłowego zaplanowania robót.
Odpowiedź:
Harmonogram spływania dokumentacji jest po stronie Wykonawcy. Tryb realizacji inwestycji
przewidziano jako „projektuj i buduj”.
Kazdy projekt wykonawczy podlegał będzie zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu w ciagu 7 dni
roboczych od dnia przekazania.

