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Dotvczv: przetargu nieoFraniczonego na wvkonanie robót budowlanvch zwiazanvch
z adaptacia i modernizacia pomieszczeń centrum LTcc i Technologii wietowarstwowvch oraz
Laboratorium Badań Niezawodności w ramach strategicznei infrastrukturv badawczei
-CEZAMAT - Centrum Zaawansowanvch Materiałów i Technologii" w svstemie zaproiektui

dui.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2oo4 r. Prawo
zamówień publicznych, przekazuje odpowiedzi na pytania oraz dokonuje zmiany treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Przedmiarze Robót (Załącznik nr 2 do slwz).

Pvtanie nr 7:

W pkt. V1.7.3.c.7. SIWZ określajqcym warunki udziału w postępowaniu czytamy: ,,Zamawiajqcy
wymaga no potwierdzenie spełniania tego warunku aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie wykonał co najmniej 7 robotę budowlanq obejmujqce wykonanie robot instalacyjnych
w zakresie klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach czystych o klasie czystości co najmniej lSO
6 (wg PN-EN ISO 14644-7:2076-03) lub równoważnej, o wartości minimum 1 000 000,00 PLN
brutto." Czy Zamawiajqcy uznaje referencje potwierdzajqce wykonanie pomieszczeń klasy BsL 4
jako równowoźne?
Nadmienię tylko, że wyrożnia się cztery poziomy bezpieczeństwa: BSL 7, BSL 2, BSL 3 i BSL 4,
z których ten ostatni jest najwyższy i dotyczy pracy z mikroorganizmami o największym stopniu
zagrożenia. Większość laboratoriów mikrobiologicznych klasyfikowana jest do 2. poziomu
bezpieczeństwa, Prowadzone sq w nich prace z czynnikami wywołujqcymi choroby u ludzi,
niebezpiecznymi dla pracowników. Oczywiście im wyższy poziom bezpieczeństwa BSL, tym
większe wymagania dotyczq wykonania i działania pomieszczeń. Zatem klasa BSL 4 odpowiada
najwyższym standardom i rygorom technologicznym.

Odpowiedź:
Poziomy bezpieczeństwa biologicznego BSL zostały określone, aby zapewnić bezpieczeństwo
w laboratoriach mikrobiologicznych. Dla tej kategorii pomieszczeń brak jest wymagań
technicznych w zakresie monitorowania w celu wykazania spełnienia wymagania dla
pomieszczenia czystego z uwagi na czystość powietrza w odniesieniu do stężenia cząstek.
W wymaganej klasie lSO 6 precyzyjnie określone są wymagania dotyczące stężenia cząstek.
Spełnienie wymagań żądanej przez Zamawiającego normy, gwarantuje poprawność wykonania
laboratorium w klasie czystości lSO 6.

Nie ma norm do porównania wykonania pomieszczeń dla tych dwóch kategorii pomieszczeń.
W klasie lSO 6 oraz klasie BSL 4 występują odmienne wymagania techniczne.
Biorąc powyższe pod uwagę nie możemy uznać referencji klasy BSL 4 jako spełnienia
wymagane go przez Zamawiającego warun ku.
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Pvtanie nr 2:
Czy obiekt ma być wykonany i odbierany zgodnie z wymaganiami GMP?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga aby obiekt był wykonany i odbierany zgodnie z wymaganiami GMP
(Good Manufacturing Practice).

Pvtanie nr 3:
Czy Zamawiajqcy przewiduje montaż niezależnego od BMS i AKPiA wentylacji, systemu
monitoringu środowiska EMS/RMS. Jeżelitak to w jakim zakresie?

Odpowiedź:
Zamawiający nie zamierza montować niezależnego systemu monitoringu środowiska EMS/RMS.

Pvtanie nr 4:
Proszę o podanie producenta i typu lasero, którego optykę Wykonawca ma skalibrować po
zakończeniu prac budowlanych (pozycja 49.d.1.9 w przedmiarze robót).

Odpowiedź:
Typ lasera: E-355-3-G-OA System, Producent: Oxford Laser.

Pvtanie nr 5:
Czy Zamawiajqcy dysponuje wytycznymi w zakresie sposobu i technologii zabezpieczenia
urzqdzenia lasera na czas prowadzenia robot budowlanych? Czy załqczony przedmiar robot
uwzględnia wymianę posadzki w Laboratorium nr 7, a jeśli tak - to czy istnieje możliwość
przeniesienia urzqdzenia lasera w inne miejsce (kluczowe sq gabaryty urzqdzenio, mosa, wielkość
istniej qcych otworów) ?
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Odpowiedź:
Zamawiający nle dysponuje wytycznymi w zakresie sposobu i technologii zabezpieczenia
urządzenia lasera. lstnieje moż]iwość częściowego demontażu |asera i jego przeniesienia w inne
miejsce. Koszty demontażu, ponownego montażu, przeniesienia lasera oraz kalibracji lasera po
zainstalowaniu w pomieszczeniu typu cleanroom muszą znaleźć się w kosztorysie inwestycji i

obciążają Wykonawcę. Zamawiający zaplanował wymianę posadzki w Laboratorium nr 0.07,
która została uwzględniona w przedmiarze w pozycjach 7 d.L.L,8 d.1.1 oraz34 d.1.6.
Gabaryty lasera:
masa: 2500 kg

wysokość: 210 cm + 30 cm lampa sygnalizacyjna
długość: 280 cm
szerokość: 160 cm + 35 cm pulpit.
Rozmiary otworu do przeniesienia lasera:
wysokość: 193cm
szerokość: 154 cm
Ze względu na demontaż istniejących drzwi wymiary otworu do przeniesienia lasera mogą być
większe.



Pvtanie nr 6:
Proszę o uszczegółowienie pozycji przedmiarowej 360 d. 7.1Wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna z odzyskiem ciepła i klimatyzacjq dla pomieszczenia laboratorium na 5 piętrze - 7 kpl.

Odpowiedź:
Pozycja przedmiarowa 360 d.7.7 dotyczy wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
z odzyskiem ciepła i klimatyzacją dla pomieszczenia laboratorium na 5 piętrze o następujących
parametrach: planowana iloŚć wymian powietrza ok. 7 wymian, temperatura w pomieszczeniu
2t"C !2"C, wilgotność w pomieszczeniu - wynikowa, klasa czystości w pomieszczeniu -wynikowa

Pvtanie nr 7:

Proszę o informację w ktorej pozycji przedmiarowej należy wycenić instalację klimatyzacyjnq
w laboratorium na 5 piętrze? lnstalacja ta jest uwzględniona w dwóch pozycjach przedmiarowych
- 360 d.7.7 oraz 366 d.7.1.

Odpowiedź:
lnstalację klimatyzacyjną w laboratorium na 5 piętrze należy wycenić w poniższych pozycjach:

o \|y' pozycji 360 d.7.1 gdzie należy uwzględnić instalację wentylacji w pomieszczeniu na 5
piętrze

o w pozycji 366 d.7.1 gdzie należy uwzględnić instalację klimatyzację w pomieszczeniu na 5

piętrze

Pvtanie nr 8:
W zwiqzku z kosztorysowym rozliczeniem inwestycji proszę o informocję w których
pomieszczeniach przewidziano montaż kanałów wentylacyjnych prostokqtnych, w kolorze RAL
9092 (pozycja 343 d.7.1_).

Odpowiedź:
lnformacja o kolorze została zawarta omyłkowo. Nie przewiduje się kolorystyki kanałów innej niż
standardowa. W związku z powyższym usunięto w pozycji 343 d.7.7 przedmiaru zapis dotyczący
koloru RAL 9092.
Po zmianie opis pozycji 343 d.7.1 przedmiaru brzmi: ,,Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,
prostokątne, typ A/l o obwodzie do ].000 mm - udział kształtek do 55 %o" .

Pvtanie nr 9:
Proszę o informację z jakiego materiału należy wykonać instalację wentylacyjnq wyciqgowq
z dygestorium, szafy na odczynniki, drukarek oraz stanowiska tape caster.

Odpowiedź:
Ze stali nierdzewnej. W związku z powyższym dodano do przedmiaru następujące pozycje:

. 367 d.7.2,,Wyciągzurządzenia Tape Caster"

o 368 d.7.2 ,,Wyciąg z dygestorium"
o 369 d.7.ż ,,Wyciągz szafy na odczynniki chemiczne"
o 37t d,7.2 ,,Okap wentylacyjny ze stali nierdzewnej prostokątny 60x60cm dla drukarki

telpod"
o 372 d.7 -2.,,Okap wentylacyjny ze stali nierdzewnej prostokątny 80x80cm dla Tape Caster"
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Pytanie nr 70:
proszę o informację w zakresie stref pożarowych, Czy w zakresie postępowania znajdujq się

pom i eszcze n i a wydzie lone poża rowo?

Odpowiedź:
Nie.

httanie nr 77:
Czy istniejqce szachty instalacyjne sq wydzielone pożarowo?

Odpowiedź:
Nie.

Pvtanie nr 72:
W zwiqzku z obecnym systemem SAP proszę o informację, czy na obiekcie znajdujq się klapy
przeciwpożorowe wyposażone w siłowniki 24V czy 230V?

Odpowiedź:
Na obiekcie nie ma klap przeciwpożarowych.

Pvtanie nr 73:
W przedmiarze dotyczqcym instalacji wentylacyjnej podano dwa rodzaje izolacji - welnę
mineralnq lominowanq foliq aluminiowq gr.30mm oraz izolację syntetycznym kauczukiem. Proszę
o informację, dla których instalacji przewidziano izolację wełnq mineralnq, o dla których
kauczukiem. Proszę o uzupełnienie grubości izolacji kauczukowej.

Odpowiedź:
lzolację wełną mineralną przewidziano dla wentylacji wyciągowej.
lzolację kauczukiem przewidziano dla wentylacji nawiewnej o gr. min.40mm.
W związku z powyższym w pozycji przedmiaru 355 d.7.1 dodano zapis ,,4O mm".
Po zmianie opis pozycjl 355 d.7.1 przedmiaru brzmi: ,,lzolaĄa syntetycznym kauczukiem 40mm"

Pvtdnie nr 74:
W przedmiarze dotyczqcym instalacji wentylacyjnej nie uwzględniono wentylatora dachowego
o wydajności 50 m3/h - dla urzqdzenia Tape Caster w Laboratorium 0.07. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:
W przedmiarze dodano pozycję 37O d.7.2:,,Wentylator chemoodporny V=50m3/h"

Pvtanie nr 75:
Czy w zakres postępowania wchodzi również dostawa i montaż okapów dla urzqdzeń,
oznaczonych na rysunku - Sitodrukarka MicroTech w Laboratorium 0.05, Tape Caster
w Laboratorium 0.07? Jeżelitak, proszę o podanie wytycznych.
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Odpowiedź:
W zakres postępowania wchodzi dostawa i montaż okapu ze stali nierdzewnej dla urządzenia
Tape Caster o wym. 80x8Ocm2.
W przedmiarze dodano pozycję 372 d.7.2.:,,Okap wentylacyjny ze stali nierdzewnej prostokątny
80x80cm dla Tape Caster".

Odpowiedź
Tak.

Pvtanie nr 77:
Czy Zamowiajqcy przewiduje dostawę i montaż agregatu wody lodowej w wersji monoblokowej
(w Przedmiarze Robót widnieje wersja ze skraplaczem zdalnym)?

Odpowiedź:
Agregat musi spełniaĆ wymagania zawarte w PFU, decyzja o rodzaju rozwiązania technicznego
(w tym agregatu) na]eżeć będzie do projektanta.

Pvtanie nr 78:
W Przedmiarze Robót branży wody lodowej widnieje pozycja 485d.14 - Zawory trójdrogowe - 2
szt. W projekcie mamy do czynienia z trzema centralami wentylacyjnymi, a co za tym idzie
z trzema chłodnicami. Prosimy zotem o wyjaśnienie, czy ta pozycja odwołuje się do wyposażenia
hydraulicznych podłqczeń tych chłodnic.

Odpowiedź:
W przedmiarze w pozycji 49L d.L4 (poprzednio pozycja 485 d.14 przedmiaru) zmieniono ilość
zaworów trójdrogowych na 3 sztuki.

Pvtanie nr 79:
Czy Zamawiajqcy przewiduje możliwość usytuowania central wentylacyjnych i agregatu wody
lodowej na dachu Warsztatu?

Odpow!edź:
Zamawiający przewiduje możliwość usytuowania central wentylacyjnych i agregatu wody
lodowej na dachu Warsztatu, w podpiwniczeniu lub innym miejscu uzgodnionym
z Zamawiającym.

Pvtanie nr 20:
Sufit podwieszany planowany jest no wysokości 3m, natomiast w PFU na stronie 8 w tabeli
dotyczqcej charakterystycznych danych określajqcych wielkość obiektu wysokość pomieszczeń
parteru w świetle stropu określona jest jako 3,77m. Proszę o informację czy j,77m to wysokość do
istniejqcego sufitu podwieszanego czy stropu żelbetowego. Niecałe 1,7 cm przestrzeni spowoduje,
że prowadzenie kanałów wentylacyjnych będzie niemożliwe.
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Pvtanie nr 76:
Czy Zamawiajqcy przewiduje dostawę i montaż agregatu wody lodowej z opcjq free-coolingu?



Odpowiedź:
Wysokość 3,77m to wysokość do żelbetu. Zamawiający dopuszcza miejscowe obniżenia sufitów
podwieszonych.

Pvtanie nr 27;
Czy Zamawiajqcy określa rodzaj odzysku ciepło w poszczegolnych centralach wentylacyjnych?

Odpowiedź:
Zamawiający określa wysokiej sprawności odzysk ciepła poprzez np. wymiennik podwójny
krzyżowy.

Pvtanie nr 22:
Prosimy o określenie z jakim typem zanieczyszczeń mamy do czynienia w poszczególnych

laboratoriach. W szczegolności proszę o informacjQ, czy w pomieszczeniu sitodruku (Laboratorium
0.05 oraz 3.07) powstajq zanieczyszczenia pylowe?

Odpowiedź:
W Laboratoriach 0.03-0.07 usytuowanych na parterze oraz w Laboratorium Sitodruku 3.01

usytuowanym na lll piętrze zanieczyszczeniami będą opary rozpuszczalników: izopropanol,
toluen, ksylen, octan butylu. Nie przewiduje się w ww. laboratoriach powstawania
za n ieczyszczeń pyłowych,

Uwaga!
Zmiany te zostały wprowadzone w dostępnym na stronie zamawiającego Przedmiarze Robót -

Załącznik nr 2 do SIWZ.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - lnstytut Technologii Elektronowej informuje, że z uwagi na

konieczność dokonania zmian w opisie przedmiotu zamówienia wyznaczony został nowy termin
składnia ofert na dzień 3 październlka 2OL9 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 3 października 2019 r. o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiającego
w Warszawie, al. Lotników 32la6 w budynku V| pokój nr 2I4.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają slę integralną częścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

lnsi;

dlnż
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