Kraków, 04.07.2018
Pytania i odpowiedzi - cz. 9

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:
Czy zgodnie z aranżacja w pomieszczeniu B0.04 Pomieszczenie histologiczne, wg udostępnionych
rysunków technologii „z projektu PB” do okapu nad blatami należy podłączyć wentylację
mechaniczną?
Odp.:
Tak. Okap powinien być podłączony do wentylacji mechanicznej.
Aby podłączyć okap należy uwzględni:
- zwiększyć wydatek dla centrali 4Ck1 o ok 1000m3/h w zakresie nawiewu,
- zwiększyć regulator VAV nawiewny wraz tłumikiem oraz kanał wentylacyjny dla pomieszczenia
B0.04 Pomieszczenie histologiczne,
- dołożyć dodatkowy regulator VAV z tłumikiem dla instalacji okapu
- wpiąć dodatkowy kanał z okapu do instalacji wywiewnej dla digestoriów z parteru (układ
wywiewny wentylatora 4Wt2)
- powiększyć kanał wywiewny dla digestoriów (układ wywiewny wentylatora 4Wt2) w obrębie
szachtu i na dachu
- jeżeli zostają wymienniki glikolowe to konieczne będzie zwiększenie wymiennika
- wentylator wywiewny 4Wt2 zostaje bez zmian
Pytanie:
Czy Zamawiający dopuszcza agregat, którego układ sterowania (panel sterowania) nie jest
produkcji producenta zespołu prądotwórczego – co może mieć wpływ na niezawodną pracę
całego układu?
Odp.:
Nie dopuszcza się takiego rozwiązania. Wymaga się, aby producent agregatu i panelu sterowania
był
wspólny.
Pytanie:
Czy Zamawiający dopuszcza agregat o klasie zasilania G2?
Odp.:
Nie dopuszcza się, wymagana klasa to minimum G3, odpowiednia dla zasilania UPS.

Pytanie:
Czy Zamawiający dopuszcza agregat, który nie posiada zdolności do przejęcia udarowego
obciążenia startowego, na poziomie nie mniejszym niż 80% mocy znamionowej agregatu,
przy reakcji powrotu napięcia i częstotliwości do parametrów referencyjnych urządzeń klasy
G3 w ciągu 5s. wg PNISO8528-5?
Odp.:
Nie dopuszcza się.
Pytanie:
Czy Zamawiający dopuszcza agregat w obudowie Silent zamiast kontenerowej ISO20 o
wymiarach agregatu w obudowie (DxSxW): 6800x2160x2753 mm?
Odp.:
Tak, dopuszcza się.
Pytanie:
Czy zamawiający dopuszcza agregat oparty na silniku spalinowym o typie zasilania innym
niż Common Raily?
Odp.:
Nie dopuszcza się. Dla układu wtryskowego wymaga się zastosowania nowoczesnej
technologii Common Rail optymalizującej warunki spalania paliwa i podnoszącej
niezawodność i wydajność agregatu oraz gwarantującej spełnienie norm dotyczących
czystości spalin.
Pytanie:
Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie równoważnego systemu gaszenia wysokociśnieniową mgłą
wodną do przywołanego w projekcie rozwiązania Hi-Fog?
Czy za równoważny zostanie uznany system gaszenia wysokociśnieniową mgłą wodną, zasilany
pompami wysokociśnieniowymi o ciśnieniu nominalnym 130 bar, pompa zasilana jednym silnikiem
(jeden silnik na dwie pompy), wielkości kropli 50-120 μm. System składać się będzie z
elektrycznego zestawu pompowego, uruchamianego poprzez pęknięcie ampułki w danej strefie
sekcji tryskaczowej.
Odp.:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnego systemu gaszenia wysokociśnieniową mgłą
wodną, przy czym zaproponowane rozwiązanie musi spełniać warunki jak poniżej:
1. System musi posiadać Aprobatę Techniczną lub Krajową Ocenę Techniczną i certyfikat zgodności
z którymś z tych dokumentów.
2. System musi mieć udowodnioną skuteczność gaśniczą w stosunku do zagrożeń wymienionych w
projekcie (low hazard/NFPA, ordinary hazard group 1/NFPA). Skuteczność ta musi być
potwierdzona testami pożarowymi przeprowadzonymi przez uznane światowo instytucje,
akceptowalnymi w świetle zapisów normy NFPA 750.
3. Parametry proponowanego systemu nie mogą być gorsze niż parametry systemu referencyjnego,
w szczególności, ale nie wyłącznie brane będą pod uwagę:
- charakterystyka jakościowa materiałów (np. rodzaj stali nierdzewnej);
- typ rozwiązań technicznych stosowanych w danym systemie (rodzaj złącz rurowych, konstrukcja
zestawu pompowego itp.);
- parametry wydajnościowe systemu;
- parametry funkcjonalne, możliwość współpracy z innymi systemami, monitoring stanu systemu.

2

Pytanie:
Jeśli nie, to prosimy o podanie innych istotnych parametrów, według których Inwestor będzie
oceniał równoważność systemów gaszenia wysokociśnieniową mgłą wodną.
Odp.:
Jak wyżej.
Pytanie:
Dotyczy montażu szklenia w fasadzie: na rysunkach fasad znajdujemy specyfikację montażu szkła i
czytamy, że szklenie ma być mocowane listwami dociskowymi i maskującymi (co wskazuje na
system słupowo ryglowy). W opisie technicznym czytamy natomiast, że mocowanie szklenia „za
pomocą listew dociskowych i klipsów maskujących, na słupach pionowych, na ryglach poziomych
systemowe połączenia silikonowe (co wskazuje na zupełnie inny, znacznie droższy, system
fasadowy – półstrukturalny). Prosimy o potwierdzenie, że nie należy uwzględniać systemowego
połączenia silikonowego na ryglach poziomych i należy zastosować tylko listwy dociskowe i
maskujące.
Odp.:
Rysunki fasad / elewacji określają lokalizację „żyletek elewacyjnych=klipsów systemowych” oraz
połączeń silikonowych. Jedynie fasada w osi „5” w podcieniu występuje tylko na połączeniach
„klips płaski”.
Fasadę zaprojektowano w systemie słupowo-ryglowym, wykończenie (rodzaj mocowania szkła) nie
wpływa na rodzaj konstrukcji systemu, w dalszym ciągu jest to system słupowo-ryglowy.
Listwa dociskowa mocująca szklenie występuje w przypadku elementu „żyletki”, na której
dodatkowo mocowana jest maskownica dla śrub montażowych.
W miejscach, gdzie występuje połączenie silikonowe nie występują listwy dociskowe.
Struktura elewacji musi umożliwić w przyszłości uzyskanie efektu jak na załączonym obrazku:
- podziały poziome powinny zostać utrzymane „wyłącznie na połączeniu silikonowym”.
- miejsca styku „połączeń silikonowych” i „żyletek elewacyjnych” są możliwe do uzyskania przy
połączeniu dwóch systemów wykończenia.
- w miejscu „żyletek elewacyjnych” w ramach optymalizacji, można zastąpić typowymi płaskimi
klipsami, które w przyszłości mają zostać zamienione na docelowe „żyletki” o wskazanej geometrii.
Druga możliwość to zastosowanie elementu dwuczęściowego „klipsa-żyletki” który umożliwi
dołożenie elementu, w którym jest wycięta geometria fasady.
Podział elewacji ma się rysować tylko wertykalnie. Zastosowanie klipsów poziomych „wystających
poza płaszczyznę szkła” stworzy efekt „kratki” co zepsuje ostateczny efekt wizualny.
Dla przykładu fragmenty elewacji z docelowym do osiągnięcia efektem wizualnym.
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