ZAŁĄCZNIK NR B-7 do SIWZ

Nazwa zamówienia: Rozbudowa, przebudowa i remont CSE – Roboty budowlane
Znak: NP.261.4.2018

ZBIORCZE INFORMACJE O UDZIELONYCH WYKONAWCOM ODPOWIEDZIACH,
WYJAŚNIENIACH I MODYFIKACJACH W TOKU PRZEPROWADZONEGO
POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NR NP.261.3.2018
Zamawiający zawiadamia, że w toku uprzednio przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (nr NP.261.3.2018) przekazał
wykonawcom następujące informacje, które zachowują swoją aktualność w niniejszym
postępowaniu nr NP.261.4.2018:
I. Zamawiający ogranicza zakres rzeczowy robót ujętych w T. II Rozdział 9 Mechanika scen do:
1) wciągarka łańcuchowa sceniczna ręczna (z linką asekuracyjną) - 4 szt.
2) wieszak wciągarki łańcuchowej - 14 kpl. (zgodnie z projektem technicznym)
3) kratownica - 16 mb (3x4 mb, 2x2 mb) (zgodnie z projektem technicznym, z wyłączeniem
malowania na kolor RAL 9006 oraz dostawy materiału zapasowego)
4) montaż - 1 kpl.
5) uruchomienie - 1 kpl.
6) szkolenie - 1 kpl.
7) dokumentacja powykonawcza - 1 kpl.
Parametry techniczne wciągarek łańcuchowych scenicznych ręcznych określone są w załączniku
nr 1.
II. Zamawiający zmienia zakres rzeczowy robót ujętych w T. II Rozdział 8 Elektroakustyka
i multimedia w następujący sposób:
1. wyłączenie w całości następującego zakresu:
1) cyfrowa sieć dźwiękowa (system cyfrowej sieci fonicznej)
2) system nagłośnieniowy strefowy
3) system inspicjenta
2. ograniczenie zakresu:
1) system elektroakustyczny sali widowiskowej
2) wyposażenie, akcesoria
3. adekwatnie do zmiany zakresu w pkt. 2 ograniczenie (dostosowanie) zakresu:
1) instalacja
Konsekwencją powyższych zmian są zmiany jak w pkt. II.A. i IIB.
II.A W związku ze zmianami określonymi w pkt. II Zamawiający zmienia tabelę "Zestawienie
urządzeń" (pkt 4 Rozdziału 8), która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2.1. Tabela określa
aktualny zakres ilościowy realizacji Systemu elektroakustycznego sali widowiskowej (pkt 2.1
powyżej) oraz zakresu Wyposażenie, akcesoria (pkt II.2.2 powyżej).
II.B Jednocześnie Zamawiający zmienia tabelę "Specyfikacja techniczna urządzeń" (pkt 5 Rozdziału
8), która otrzymuje brzmienie jak w załączniku 2.2.
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III. Zamawiający uchyla zakres rzeczowy robót ujętych w T.II Rozdział 4 Projekt Instalacji
niskoprądowych, pkt 8 "System kontroli dostępu KD".
IV. Zamawiający uchyla zakres rzeczowy robót ujętych w T.III STWIORB ST. 1 Architektura, pkt
14.7 "Umeblowanie - fotel kinowy".
V. Zamawiający uzupełnia T.II Rozdział I Projekt architektury (zał. B-2.3) o rysunki w zakresie
oznakowania do niepełnosprawnych:
1) PAS-115A-PW-A-ON-01 (Poziom +2)
2) PAS-115A-PW-A-ON-02 (Poziom +3)
3) PAS-115A-PW-A-ON-03 (Poziom +4)
Ww. rysunki znajdują się odpowiednio w załączniku nr 3.1, 3.2 i 3.3.
VI. Zamawiający zastępuje dokument "Opis techniczny - WK" w Załączniku „[B-2.9] PW TOM II
Rozdział 7 - Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji" dokumentem "Opis technicznyWK_ZAMIENNY" w ramach tego samego załącznika.
Ww. opis znajduje się w załączniku nr 4.
VII. Zamawiający zastępuje rysunek PAS-115-PW-IS-K-R-06 w Załączniku „[B-2.9] PW TOM II
Rozdział 7 - Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji" rysunkiem PAS-115-PW-IS-K-R-06 ZAMIENNY w ramach tego samego załącznika.
Ww. rysunek znajduje się w załączniku nr 5.
VIII. Zamawiający informuje, że w zakresie załącznika [B-2.11] PW TOM II Rozdział 9 Mechanika
scen odstępuje od: malowania kratownic oraz dostawy dodatkowych akcesoriów (beczki, piny).
IX. Zamawiający uchyla zakres rzeczowy robót ujętych w T.III STWIORB ST. 1 Architektura, pkt
14.8 "Umeblowanie - Siedzisko sali widowiskowej".
X. Zamawiający zastępuje rysunek PAS-115-PW-IS-K-R-06-ZAMIENNY w Załączniku "[B-2.9] PW
TOM II Rozdział 7 - Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji" rysunkiem PAS-115-PW-IS-K-R-06ZAMIENNY_2 w ramach tego samego załącznika.
Ww. rysunek w znajduje się w załączniku nr 6.
XI. Zamawiający uzupełnia Załącznik "[B-2.9] PW TOM II Rozdział 7 - Projekt instalacji wentylacji i
klimatyzacji" o "Zestawienie parametrów technicznych agregatów chłodniczych do central", który
stanowi załącznik nr 7 do Zmiany SIWZ nr 4.
Załączniki:
• załącznik nr 1 - Parametry techniczne wciągarek łańcuchowych scenicznych ręcznych
• załącznik nr 2.1 - Zestawienie urządzeń
• załącznik nr 2.2 - Specyfikacja techniczna urządzeń
• załącznik nr 3.1 - PAS-115A-PW-A-ON-01 (Poziom +2)
• załącznik nr 3.2 - PAS-115A-PW-A-ON-02 (Poziom +3)
• załącznik nr 3.3 - PAS-115A-PW-A-ON-03 (Poziom +4)
• załącznik nr 4 - Opis techniczny-WK - ZAMIENNY
• załącznik nr 5 - PAS-115-PW-IS-K-R-06 - ZAMIENNY (pdf)
• załącznik nr 6 - PAS-115-PW-IS-K-R-06 - ZAMIENNY_2 (pdf)
• załącznik nr 7 - Zestawienie parametrów technicznych agregatów chłodniczych do central

