18.06.2014 r.

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na rozbudowę budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Politechniki Gdańskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu
i pomieszczenia dydaktyczne przy ul. Do Studzienki 16A w Gdańsku

modelowego

CRZP: ZP /216/055/R/14

Zamawiający informuje, że w dniu 16.06.2014 r. wpłynęły zapytania, dotyczące treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:
Zapytanie 1
Jeżeli w zakresie oferty zawarta jest dostawa i montaż bramki badawczej / most
holowniczy(pom.0.15), prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania, niezbędnych do
wyceny przedmiotu zamówienia:
a) Prosimy o udzieleni informacji jakiej wielkości modele ma holować (długość / masa ) urządzenie
zwane na rysunku bramką holowniczo - pomiarową?
b) Prosimy o udzieleni informacji jakie są wymagania odnośnie prędkości maksymalnej pomostu
i fluktuacji prędkości ?
c) Prosimy o udzieleni informacji jak Zamawiający zakłada długość drogi rozpędzenia pomostu,
długość odcinka pomiarowego i długość drogi hamowania ?
d) Prosimy o udzieleni informacji czy Zamawiający próbował wstępnie określić wymiary pomostu
holowniczego, jeżeli tak prosimy o podanie tych wymiarów?
e) Prosimy o udzielenie informacji jakiego typu napędy mają być zastosowane na pomoście: prądu
stałego czy są też dopuszczone silniki prądu zmiennego z przetwornicami częstotliwości ?
f) Prosimy o udzielenie informacji czy dopuszcza się zasilanie za pomocą szynoprzewodów czy
obowiązuje zasilanie z listwy ślizgowej?
Zapytanie 2
Prosimy o udzielenie informacji czy dygestorium w pomieszczeniu Laboratorium Paliw i Smaru jest
w zakresie wyceny w/w przetargu?
Zapytanie 3
Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający przewiduje system sterowania BMS?
Zapytanie 4
Jeżeli Zamawiający przewiduje w/w system sterownia prosimy o udostępnienie Projektu dotyczącego
systemu sterowania BMS, w celu prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.

Projekt „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości
w Politechnice Gdańskiej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość dofinansowania – 67 186 928, 68 zł.

Odpowiedzi
Ad. 1

Bramka badawcza /most holowniczy nie jest przedmiotem zamówienia.

Ad. 2

Dygestorium nie jest przedmiotem zamówienia.
Ad. 3

Zamawiający nie przewiduje systemu BMS.
Ad. 4

Patrz odpowiedź ad. 3.
Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku

Projekt „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości
w Politechnice Gdańskiej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość dofinansowania – 67 186 928, 68 zł.

