Puławy, 06.08.2021 r.

Wykonawcy,
którzy ubiegają się o udzielenie
zamówienia publicznego

Znak sprawy: INS/TW - 15/2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
podstawowym, którego przedmiotem jest Wykonanie robót
budowlanych polegających na termomodernizacji hali G35 oraz
wymianie
nawierzchni
na placu
manewrowym
przez
budynkiem G35 wraz z odwodnieniem.
Zamawiający – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych
Syntez Chemicznych, działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), w związku z
zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków
Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w
postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:
Pytanie nr 1
W obmiarze poz. 89 „Dostawa i montaż blachy 450x450x6 mm zabezpieczonej
antykorozyjnie (wg opisu)” –w opisie projektu nie ma informacji na ten temat.
Prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź:
Miejsce montażu blachy przedstawia rysunek nr 1 stanowiący załącznik do
odpowiedzi.
Pytanie nr 2
W opisie projektu „Projekt budowlany” str. 9 rozdział „Wyprawa zewnętrzna”
jest napisane „Na cokole budynku projektuje się tynk systemowy mozaikowy
–marmolit. Podłoże pod tynk mozaikowy zagruntować preparatem”. W
obmiarze nie ma pozycji odnoszących się do tego.
Odpowiedź:
W wycenie należy uwzględnić wykonanie 30 m2 tynku mozaikowego –
marmolit.
Pytanie nr 3
Na rysunku „rzut poz. 1.00 stan proj. (06.07.2021) jest zaznaczone „Istn.
otwór drzwiowy do zamurowania gazobetonem o gr. 38 cm, pow. 2,00 m 2” –
ta praca wchodzi w zakres zadania? (ponieważ nie jest ujęta w obmiarze).
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Odpowiedź
Zamurowanie
zamówienia.
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Pytanie nr 4
W obmiarze poz. 88 „Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną
(obróbki z papy nawierzchn. Na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu
betonowym) – wzdłuż ścian” przewidziana jest tylko wykonanie papy
nawierzchniowej. A papa podkładowa? Czy należy ją uwzględnić?
Odpowiedź
W wycenie należy uwzględnić ułożenia papy podkładowej.
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