
Warszawa, dnia 4 pńdziemika 20 16 r.

CENTRUM SZTUKI WSPOŁCZESNEJ - ZAMEK UJAZDOWSKI
ul. Jazdów 2,00-467 Warszawa
tel. + 48 22 628 76 83, faks. + 48 22 628 95 50
NIP: 526-025-12-85, REGON: 000986159

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przętaIgu nieograniczonego, na
wykonanie systemu wenĘlacji- modernizacja centrali zespołu nawiewno-wyciqgowego N2/W2. Wykonanie systemu
klimaĘzacji freonowej części pomieszczeń galerii skrzydła zachodniego oraz wykonanie instalacji dla klimatyzacji; Znak
sprawy: ZAMPUB/PRZETARG/2O16/04

Centrum Sźuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski działając jako Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. l i ust. 2
ustawy z dnia29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, informuje o złożonych wnioskach o wyjaśnienie treści
SIWZ. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców.

PYTANIE l: Do wyjaśnienia:
a) w przedmiarze wyszczególnionajestjedna centralą natomiast w projekcie dwie;
b) w przedmiarze wyszczególniony jest jedennawilżacz, natomiast w projekcie dwa;
c) w przedmiarze wyszczególnionyjestjeden agregat do centrali wenĘlacyjnej, natomiast w projekcie dwa;
d) ilość jednostek węwnętrznych w instalacji klimatyzacji jest rożna: w przędmiarzę 2 sń. jednostek kanałowych i 5

jednostek kasetonowych, zaś w projekcie 9 szt. jednostek kanałowych i 6 szt. jednostek kasetonowych;
e) rózte ilości katek, klap ppoż., ilości do demontżu itd.
f) na rysunku "rzut antresoli I piętra" wyrysowane są nawiewniki firmy Swegon model Hawk ft 3I5 zę skrzynką rozprężną
które również nie zostĄ ujęte w przedmiuze.
Rozliczenię jest ryczahowe, jednakże do ofeńy nalęży dołączyć kosźorys ofertowy uproszczony. Przy takich
rozbieżnościach nie będzie to spójne.
ODPOWIEDŻ 1: Do ofeĄ należy dołączyć kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiaru robót. Podstawą
wyceny jest przedmiar robót załączony do SIWZ. Cena podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie może się
róznic od ceny w kosźorysie ofertowym wykonanym metodą uproszczoną - sporządzonym na podstawie udostępnionego
przez Zamawiającego przedmiaru robót. Zamawiający wyjaśnia, iż projekt doĘczy dwóch układów NlWl i N2W2.
Realizowany będzie jeden N2W2. Dlatego nie należy sczlywać obmiarów z projektu, a przy dokonywaniu wyceny ofeńy
należy posługiwać się wartościami podanymi w zalączonym przedmiarze. Projekt jak i wizja lokalna są elementami
pomocnicZymi.

PYTANIE 2: Prowadzę prace nad sporządzeniem kosźorysu na wymianę układu N2W2, Niestety mam rozbieżnoŚci
pomiędzy przedmiarem a projektem np., wielkości i ilość klap ppoż, czy ilości wew jednostek klimatyzacji. (wiem, że projekt

był na układy NlWl i N2W2, a wyceniamy obecnie tylko N2W2). Do oferty mam załączyć kst na podstawie przedmiaru.

Mam się trzymać ilości i wielkości w kst czy z projektu? Czy mogę ingerować w pozycje kosztorysowe?
ODPOWIEDZ2:
Projekt dotyczy dwóch układów NlWl i N2W2. Realizowany będzie jeden N2W2 Projekt jak i wizja lokalna są elementami

pomocniczymi. Podstawą wyceny jest przedmiar robót. Należy ,,trzymaó się ilości i wielkości w kst" Zostało to wYraŹnie

zaznaczonę w punkcie 11.3 c SIWZ
Cena podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie może się rózric od ceny w kosztorysie ofertowym wykonanym

metodą uproszczoną - sporządzonym na podstawie udostępnione go przęz zamawiającego przedmiaru robót .

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmięnia termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Nowe
terminy:

1) Termin składania ofert: 7 października 2016 o godz. 12.00
2) Termin otwarcia ofert: 7 października 2016 o godz. |2.10
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