Kraków, 29.06.2018
Pytania i odpowiedzi - cz. 8

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:
W projekcie wyspecyfikowano dla UPS-ów baterie o żywotności 12+.
Czy inwestor dopuszcza baterie o żywotności 10-12?
Odp.:
Nie dopuszcza.
Pytanie:
Proszę określić które konkretnie pozycje (z załącznika nr 8.15 - Tabela podziału Ceny Kontraktowej dział 11 Instalacje nisko prądowe),
są wyłączony z zakresu GW w zakresie - system telewizji budynkowej?
Odp.:
Tabela podziału Ceny Kontraktowej nie służy do określania elementów wyłączonych z zakresu
Generalnego Wykonawcy. Elementy wyłączone zostały wskazane w załączniku nr 9 do konkursu.
Pytanie:
Proszę o informację czy technologia chłodni ( poz. 2.9 w załączniku nr 8.15 - Tabela podziału Ceny
Kontraktowej), jest w zakresie oferty?
Jeśli w zakresie proszę o przesłanie brakującej dokumentacji.
Odp.:
Wyposażenie pomieszczeń chłodniczych ujęte zostało wyłącznie w opisie architektury pkt. 10.22
Pomieszczenia chłodnicze (chłodnie).
Precyzyjny dobór na podstawie rysunków warsztatowych „producenta”. W pomieszczeniach
chłodniczych należy zapewnić temperaturę 2-4°C.

Pytanie:
Czy konstrukcja stalowa w osi 6 na poziomie +21,8 do +24,50 ma być widoczna?
Prosimy o potwierdzenie bądź wskazanie jakie wykończenie / zabudowę należy zastosować.

Odp.:
Proszę korzystać z aktualnej dokumentacji udostępnionej w drugiej edycji konkursu na GW.
Kratownica w osi 6 ma być zabudowana. W dokumentacji została oznaczona
i opisana przegroda SZ-19 dla tej lokalizacji.
SZ-19 ATTYKA W OSI 6 – OBUDOWA KRATOWNICY STALOWEJ
cm
1
Fasada szklana systemowa słupowo-ryglowa (np. YAWAL lub
równoważny) ze szkleniem nietransparentnym
2
Pustka powietrzna
2
3
Termoizolacja - płyty z wełny mineralnej szklanej z czarnym welonem
25
szklanym (np. Super-Vent Plus) min.16cm+9cm wełny lub pustki
4
Kratownica stalowa wg proj. konstrukcji
30/25
5
Sklejka szalunkowa mocowana mechanicznie
18mm
6
Termoizolacja - styropian EPS typu elewacja
8cm
7
Systemowa wyprawa tynkarska - cienkowarstwowa silikonowa na siatce ~1

2

Pytanie:
Prosimy o odpowiedź czy zawory mieszające TOSERW 9201EFE i 9201E są poza zakresem GW.
Odp.:
W/w elementy należy uwzględnić w ofercie GW.
Pytanie:
Czy Zamawiający uzna spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie potencjału
kadrowego, jeśli oferent wskaże na stanowisko Kierownika Budowy osobę posiadającą:
 wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
 ponad 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych, w
tym doświadczenie na stanowisku kierownika budowy,
 doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy – obecnie pełniącą funkcję Kierownika Budowy oraz wcześniej pełniącą funkcję Zastępcy Kierownika Budowy
Odp.:
Zamawiający nie uznaje, ze względu na brak wykazanego doświadczenia w pełnieniu co najmniej 2
razy funkcji Kierownika Budowy przy realizacji zakończonej inwestycji budowlanej. Warunki udziału
w postępowaniu zostały jednoznacznie sprecyzowane w ogłoszeniu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert w toczącym się
postępowaniu.
Nowy termin składania ofert upływa 12 lipca 2018 o godzinie 23:59.
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