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AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE 
DZIAŁ TECHNICZNY 

u l .  Wa ły  Chrobrego 1-2  70  -500 Szczecin  
te le fon  (+48  91)  480  9332  fax  (+4 8 91)  480 9748  

www.am.szczec in .p l  e-ma i l : a t@am .szczecin .p l   

Szczecin, 07.05.2020r.  
 
 

 
         

Dotyczy: zamówienia publicznego nr AT/262-02/20 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 
nr 534916-N-2020 w dniu 27.04.2020 r. w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont 
korytarzy i pomieszczeń w budynku Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego Akademii 
Morskiej w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 7/8 wraz robotami towarzyszącymi 

 
 

I. 
Akademia Morska w Szczecinie informuje, że w dn. 05 maja 2020 wpłynęły 

zapytanie dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (dalej P.z.p.)  Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi: 
 
 
Pytanie nr 1: 
W części opisowej pkt 2 jest zapis „w przypadku kompleksowego modernizacji instalacji 
elektrycznej i teletechnicznej w całym budynku konieczne będzie wykonanie projektu 
branżowego instalacji elektrycznej przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami” i stąd 
rodzi się pytanie, czy w ofercie uwzględnić koszt projektu.  
Odp.: 
Roboty budowlane których dotyczy niniejsze postepowanie nie są „kompleksową modernizacją 
instalacji elektrycznych i teletechnicznych w całym budynku”. W związku z tym nie jest 
wymagany projekt branżowy i nie należy uwzględniać jego kosztów w wycenie. 

 

 
Pytanie nr 2: 
Czy w wycenie opierać się na przedmiarze. Posiada on pozycje o pracach które nie  występują 
w projekcie i specyfikacji technicznej – np. uziemienie, patchpaneli, itp. 
Odp.: 
Zamawiający potwierdza, że pozycje które zostały w przedmiarze wyszczególnione są istotne i 
zaplanowane do wykonania i należy uwzględnić je w wycenie. Zamawiający przypomina 
jednocześnie, że Wykonawca w ofercie powinien ująć wycenę wszystkich pozycji z przedmiaru 
robót oraz wszystkie elementy wynikające z zapisów ST. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 
brakuje w dokumentacji informacji niezbędnych do wyceny uziemienia, patchpaneli lub innych 
elementów nie opisanych szerzej w ST należy zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem. 
 
 

Pytanie nr 3: 
Brak schematu tablicy rozdzielczej, doboru zabezpieczeń i obliczeń  mocy i prądów. 
Odp.: 
Zamawiający informuje, że w obiekcie istnieje nowa tablica rozdzielcza do której należy 
podłączyć obwody. Szczegóły zostaną wskazane przez inspektora nadzoru branży elektrycznej 
na placu budowy. 
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Pytanie nr 4: 
Brak obliczeń natężenia oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego (awaryjnego). 
Odp: 
Wykonawca ma za zadanie zapewnić oprawy oświetleniowe doświetlające pomieszczenia 
zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Zamawiający 
informuje jednocześnie, że podstawą do odbioru będą między innymi prawidłowe wyniki 
pomiarów natężenia oświetlenia w remontowanych pomieszczeniach. 
 

Pytanie nr 5: 
Brak przyporządkowanych do punktów odbioru energii elektrycznej numerów obwodów 
elektrycznych. 
Odp: 
Zamawiający informuje, że wszystkie kwestie zostaną wyjaśnione i sprecyzowane na placu 
budowy przez inspektora nadzoru branży elektrycznej. 
 
Pytanie nr 6: 
Brak w projekcie danych o taśmach  LED – typ, moc, barwa oraz o umiejscowieniu zasilaczy i 
ich parametrach.  
Odp: 
Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien przyjąć do wyceny taśmy o możliwości 
regulacji koloru i mocy w zakresie 20-50W. Lokalizacja zasilaczy zostanie sprecyzowana  
i wskazana na placu budowy przez inspektora branży elektrycznej. 
 
Pytanie nr 7: 
Brak wymiarów lokalizacji puszek  podłogowych w pom. 2. 
Odp: 
Dokładna lokalizacja zostanie wskazana na placu budowy przez inspektora nadzoru branży 
elektrycznej. Do wyceny robót Zamawiający podaje przybliżoną lokalizację kaset podłogowych 
które zaplanowane zostały w rejonie przecięcia się linii likwidowanej ściany i biurek które w 
przyszłości mają stanąć w poprzek pomieszczenia nr 2.  
 
Pytanie nr 8: 
Na rysunku nr 15 w pom. 3 i 4 zaznaczono wysokość puszek podłogowych h=30 cm. 
Wnioskuję z tego , że to nie będą puszki podłogowe lecz zestaw gniazd na ścianie. Proszę o 
potwierdzenie.  
Odp: 
Zamawiający potwierdza, że wysokość 30 cm dotyczy wysokości gniazd w ścianach.  
 
Pytanie nr 9: 
Brak lokalizacji punktu dystrybucyjnego do którego podłączyć przewody internetowe i 
telefoniczne. Nie znając długości przewodów nie  można rzetelnie obliczyć kosztu ich ułożenia. 
Odp: 
Punkt dystrybucyjny znajduje się na I piętrze budynku w pomieszczeniu serwerowni 
zlokalizowanej nad toaletą damską. Trasa powinna zostać poprowadzona najkrótszą drogą 
przy uwzględnieniu przewiertu przez strop.  
 
Pytanie nr 10: 
Brak w projekcie elektrycznym opisu dotyczącego sposobu układania przewodów. 
Odpowiedź: 
Ze względu na zróżnicowaną konstrukcje budynku przewody będą prowadzone: pod tynkiem, w 
korytach lub w przestrzeni międzysufitowej. 
 
 

Pytanie nr 11: 

Proszę dołączyć do przedmiaru zestawienie materiałów lub opublikować  go w wersji pełnej.  
Odp: 
Zamawiający dokona stosownej modyfikacji załącznika nr 8.2 do SIWZ „Przedmiar robót 
elektrycznych i poprzez dołączenie zestawienia materiałów elektrycznych stanowiące załącznik 
nr 9.2.1. do SIWZ  
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Pytanie nr 12 
Proszę o informacje dlaczego Zamawiający przewiduje w miesiącu Październiku 
rozpoczęcie remontu, czy nie korzystniej jest wykonać go w miesiącach lipiec , sierpień? 
Odp: 
Zamawiający zaplanował realizacje przedmiotowego zamówienia w październiku 2020 r. z 
uwagi na dostępność pomieszczeń  w tym terminie. 
  
Pytanie nr 13: 

Mam pytanie odnośnie wadium i zabezpieczenia należytego wykonania prac. 
Wadium wpłacamy przed przystąpieniem do przetargu a zabezpieczenie po podpisaniu 
umowy, rozpoczęcie prac październik 2020 czy jest konieczność zamrażania takich 
wysokich kwot na kilka miesięcy przed przystąpieniem do realizacji prac w obecnym 
niepewnym ciężkim czasie ?. 
Odp: 
Po wniesieniu przez Wykonawcę najpóźniej w dniu podpisania umowy Zamawiający zwraca 
wadium. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpiecza wszelkie ewentualne 
roszczenia Zamawiającego wynikłe podczas realizacji umowy oraz np. w przepadku kiedy 
Wykonawca odstąpi od realizacji umowy. 
 
 

II. 
Zamawiający informuje, że działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy P.z.p. zmienił 

treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w w/w postępowaniu 
w następującym zakresie: 
 
1. Załącznik nr 9.2 do SIWZ „Przedmiar robót elektrycznych” dodając  załącznik nr 9.2.1. do  
SIWZ – „Zestawienie materiałów”.   
 
W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie terminu składania  
i otwarcia ofert tj.:  
 
2. Zmodyfikowano zapis SIWZ XIII Opis sposobu przygotowania ofert gdzie ust. 9 

otrzymuje brzmienie: 
 

 
3.    Zmodyfikowano zapis SIWZ Rozdziału XIV „Miejsce oraz termin składania i otwarcia 

ofert” gdzie ust. 1 i 2  otrzymuje brzmienie : 
„1. Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz wraz  

z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej SIWZ) 
składać należy w Kancelarii Akademii Morskiej w Szczecinie, pok. nr 73A ul. Wały 
Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, w terminie do dnia 15.05.2020 r. do godziny 
10.30. 

2. Otwarcie ofert nastąpi 15.05.220 r. w siedzibie Zamawiającego w Dziale Technicznym o 
godz. 11.00. Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu 
składania ofert wymagają od Wykonawcy aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału. 

 
Powyższe modyfikacje w zakresie zmiany: 
1) załączników zostaną zamieszczone na stronie Zamawiającego  
2) terminów składania i otwarcia ofert zostaną zamieszczone w ogłoszeniu o zmianie  

ogłoszenia o zamówieniu. 

 

Akademia Morska w Szczecinie, Kancelaria pok. nr 73 a 
70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2, 

z dopiskiem „Oferta na: „Remont korytarzy i pomieszczeń w budynku Ośrodka 
Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie przy 
ul. Dębogórskiej 7/8 wraz robotami towarzyszącymi”, nr sprawy AT/262-02/20 oraz: 
Nie otwierać przed dniem 15.05.2020 r., godz. 11.00. 
 


