Kraków, 18.06.2018
Pytania i odpowiedzi - cz. 3

W imieniu firmy Selvita S.A. w związku z pojawieniem się pytań dotyczących opisu
przedmiotu rozeznania nr 05 06 2018 GW na wybór Generalnego Wykonawcy inwestycji pn.
“Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków Selvita S.A. „ wyjaśniamy:
Pytanie 1:
Pytanie dotyczące drzwi z kontrolą dostępu. Zwracamy uwagę, że nie wszystkie drzwi, które mają
system kontroli dostępu posiadają samozamykacze. Czy tak ma być czy może wszystkie drzwi
z kontrolą dostępu muszą mieć samozamykacze i należy je dodać do wyceny?
Odp.:
Wszystkie drzwi pożarowe musza być wyposażone w samozamykacze. W przypadku drzwi
bezklasowych posiadających kontrolę dostępu, należy wyposażyć te drzwi które zostały wskazane
w zestawieniu/na rzutach poszczególnych kondygnacji.
Pytanie 2:
Czy drzwi przesuwne ZA9 mają być otwierane ręcznie wg informacji w zestawieniu czy należy
uwzględnić automatyczne otwieranie?
Odp.:
Drzwi przesuwne ZA9 otwierane ręcznie, pełnią tylko funkcje pomocniczą pomiędzy
pomieszczeniami. Z pomieszczeń CL2.09 i CL.2.10 są zapewnione dodatkowe wyjścia ewakuacyjne.
Pytanie 3:
Czy drzwi przesuwne w zestawach ZAZ1 i ZAZ2 mają być otwierane ręcznie wg informacji
w zestawieniu czy należy uwzględnić automatyczne otwieranie?
Odp.:
Drzwi przesuwne ZAZA1 i ZAZ2 otwierane ręcznie. Nie są to drzwi ewakuacyjne. Ewakuacja z tarasu
odbywa się przez drzwi rozwierane.
Pytanie 4:
Proszę o przesłanie zestawienia stali zbrojeniowej „K-08 specyfikacja”. Dla rysunku „K-08 –
Zbrojenie fundamentów cz1” brak zestawienia stali zbrojeniowej.
Odp.:
W załączeniu brakujący plik ze specyfikacją K-08 specyfikacja.
Pytanie 5:
Proszę o przesłanie rysunku „K-31 – Zbrojenie ścian stropodachu” oraz zestawienia stali
zbrojeniowej dla tego rysunku. Rysunek ten widnieje na spisie rysunków, natomiast nie ma go w
udostępnionych materiałach przetargowych.
Odp.:
W załączeniu brakujące pliki pdf. K-31 specyfikacja, K-31 zbrojenie ścian poz +5-dach.

Pytanie 6:
Proszę o potwierdzenie braku zmian w dokumentacji projektowej drugiej tury przetargowej w
zakresie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, BMS i automatyki.
Odp.:
W zakresie instalacji elektrycznych nie było zmian od czasu zakończenia pierwszej tury
przetargowej (poza informacjami o dopuszczalnych obszarach zmian w wyniku proponowanej przez
oferentów optymalizacji).
Pytanie 7:
Proszę o wskazanie urządzeń krytycznych wymagających podtrzymania zasilania, a w związku z tym
podanie zoptymalizowanej mocy agregatu prądotwórczego i UPSa.
Odp.:
Urządzenia wymagające podtrzymania zasilania zostały ujęte w:
a)
sekcji rezerwowanej rozdzielnicy RG2, w tym urządzenia zgodnie z wytycznymi HVAC:
- klimatyzacja pom. UPS
- klimatyzacja pom. serwerowni
- klimatyzacja komór trafo
- agregaty chłodu
- wentylatory dachowe i w garażu)
b)
rozdzielnicy RUPS zasilonej z RG2, w tym:
- tablica serwerowni TS
- szynoprzewód zasilający tablice piętrowe TPx.1 (x=0-4)
Z tablic TPx.y piętrowych zasilane są tablice laboratoryjne TLx.y oraz krytyczne urządzenia
bezpieczeństwa (szafy w pom. LPD wraz z klimatyzacją, systemy BMS
i bezpieczeństwa).
Optymalizacja zapotrzebowania na moc rezerwowaną jest możliwa w tablicach TLx.y, gdzie
dopuszcza się zastosowanie zrzutu mocy.
Zamawiający przewiduje, że optymalizacja mocy agregatu może wynieść do 10% mocy wyjściowej.

