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Gdańsk, 07.05.2013 r.
dotyczy: postępowania na Remont i przebudowę laboratoriów badawczych wraz z ich zapleczem w
części hali „E” - 23/PN/RB/2013

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ 2
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w imieniu
Zamawiającego – Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej
Akademii Nauk, ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, informuję, że w dniach 06-07.05.2013 r.
wpłynęły od Wykonawców następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, na które Zamawiajacy poniżej udziela wyjaśnień:
Pytanie 2:
W Projekcie budowlanym rys nr 13 – zestawienie stolarki drzwiowej- jest zapis w tabeli w
uwagach : „ Rodzaj i ilość zamkow uzgodnić z Inwestorem” . Proszę o podanie jakie ( np. w
standardzie jest zwykły zamek 1 szt z wkładką patentową) i ile zamków ma być w drzwiach
D1,D1A, D2, D3, D4
Odpowiedź:
Drzwi : D1 , D1A , D2 - zwykły zamek z wkładką patentową + zamek patentowy
Drzwi : D3 , D4 - zamek standard łazienkowy
Pytanie 3:
W SIWZ dział XV pkt. 3c jest mowa o „ ubezpieczenie ogolnej odpowiedzialności cywilnej
(kontraktowej i deliktowej oraz NNW) na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 8 000 000,00 zł”
Ubezpieczający ( PZU) żąda informacji tj. : podanie konkretnego sprzętu, ilości, wartości, lub
proszę o załączenie wzoru POLISY OC jaką będzie honorował Zamawiający
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyznacza szczególnego wzoru polisy. W całym obiekcie Instytutu znajduje
się sprzęt techniczny o wyjątkowo wysokiej wartości . w tym:
- w wyremontowanej już części hali „ E „ w samych tylko szafach serwerowych Wirtualnej
Polski znajdują się urządzenia na kwotę 4.000.000,00 . Są to specjalistyczne urządzenia do
odbioru , gromadzenia i przesyłu informacji . Ponadto jest tam zgromadzony sprzęt
komputerowy , na którym pracuje 150 osób.
- W pozostałych pomieszczeniach Instytutu takich jak : hale laboratoryjne , pracownie
laserowe czy serwerownia Instytutu jest zgromadzony sprzęt naukowo-badawczy i
komputerowy o wartości ca 8.000.000,00 zł .

REGON: 000326121

NIP: 584-035-78-82

IBAN: 42109010980000000009015357
Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE: 0409H

POLTAX VAT-5UE: PL5840357882
kod SWIFT: WBKPPLPP

Prace adaptacyjne będą wykonywane „ na żywym organizmie „ w trakcie pełnego
funkcjonowania zarówno Instytutu jak i trzydziestu podmiotów gospodarczych
dzierżawiących pomieszczenia w Instytucie. Zakres prac jest na tyle złożony i rozległy
branżowo , że Zamawiający musi uwzględniać szeroki zakres ochrony .
Pytanie 4:
W nawiązaniu do SIWZ pkt.5.8 Kolejność robot (w przedmiarach nie ma żadnej pozycji na
temat przenoszenia wyposażenia, narzędzi, maszyn, demontaż istniejących wiat itp.).
Kto ponosi koszty przemieszczania wyposażenia, demontażu wiat istniejących itp., jeżeli
wykonawca to proszę o podanie ilości roboczogodzin na te roboty?
Odpowiedź:
Dział „Rozbiórki„ poz. 12 i 13 dotyczy demontażu wiat na placu wewnętrznym. Przenoszenie
maszyn i wyposażenia nie jest objęte postępowaniem przetargowym.
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