INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ
POLSKA AKADEMIA NAUK
01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52, tel. 022 631 87 88, fax:022 632 66 81

Znak: ZP-2403-2/10

Warszawa, dnia 24.06.2010

Dotyczy: Przetargu na „REMONT PAWILONÓW LABORATORYJNYCH
INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN W WARSZAWIE”
Dnia 21 i 22 czerwca 2010 wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:
Dotyczące SIWZ:
W punkcie 12a i w punkcie 12c SIWZ są umieszczone wykluczające się
informacje dotyczące złożenia i otwarcia ofert. Jakie są poprawne daty złożenia i
otwarcia ofert ?
W odpowiedzi Zamawiający informuje, iż data otwarcia ofert została w SIWZ
błędnie podana. Prawidłowa data otwarcia ofert to 29.06.2010 godz.13:00.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż data otwarcia ofert została prawidłowo
określona na stronie internetowej Zamawiającego.
2.
W punkcie 11b SIWZ nie określono jakiego rodzaju kosztorysy mają być
dostarczone do oferty. Prosimy o sprecyzowanie rodzaju tych kosztorysów.
(Szczegółowe czy uproszczone).
Kosztorysy uproszczone z tabelą elementów scalonych, zestawieniami robocizny,
materiałów i sprzętu
I)
1.

II)
Dotyczące dokumentacji i przedmiarów części budowlanej
1. Prosimy o udostępnienie opisu technicznego projektu remontu.
Zgodnie z opisem w pozycjach kosztorysowych.
2. Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki i ślusarki z opisem poszczególnych
elementów tego zestawienia.
Według opisu w kosztorysie. Wzorcowa ślusarka do wglądu w Instytucie. Podział jak
w istniejącej stolarce.
3. W kosztorysie na „Remont wejścia bocznego do laboratoryjnego „D” w pozycji nr 2
„Demontaż na czas prac i ponowny montaż zasobników na butle z gazem pod
schodami” umieszczono jednostkę miary „m2”. Jaka powinna być poprawna
jednostka.
Poprawna jednostka to szt..
4. W kosztorysie na „Remont pomieszczeń administracyjnych w budynku biurowym” w
pozycji nr 41 „ Montaż oświetlenia sufitowego z wyłącznikiem ściennym, montaż
kontaktów sieci komputerowej i telefonicznej” , nie podano ilości poszczególnych
materiałów w tej pozycji.
Prosimy o podanie nakładów materiałowych tej pozycji i rodzaj opraw oświetleniowych.

Zgodnie z poz. nr 4 w zestawieniu materiałów (lampa z żarówką energooszczędną 20
W, skrętka zgodna z kategorią 5e) i wizją lokalną.
5. W kosztorysie na „Remont pomieszczeń administracyjnych w budynku biurowym” w
pozycji nr 42 „Wykonanie stanowiska na lodówkę…………z niej jako szafy
ubraniowej” podana jest jednostka 1 szt.
Prosimy o udostępnienie rysunku detalu dotyczącego tej pozycji kosztorysowej.
Dotyczy wykonania jednego stanowiska. Do wglądu na terenie Instytutu.
6. w kosztorysie na „ Remont korytarzy w budynkach laboratoryjnych „C-D” w poz. Nr
36 „Montaż szaf korytarzowych z blachy stalowej gr. 0,8mm malowanych proszkowo
w kolorze białym ze średnio 5 pólkami” zamykane na kluczyk” podano ilość
obmiarową 306,52 m2.
Prosimy o udostępnienie rysunków tych szaf z podziałem pionowym i poziomym oraz
podaniem głębokości.
Do wglądu na obiekcie już istniejące szafy.
7. Prosimy o udostępnienie rysunku detalu balustrady montowanej na klatce schodowej.
Zgodnie z już istniejącą balustradą w wykonaniu opisanym pozycją kosztorysową.
Do wglądu na terenie Instytutu.
III) Dotyczące dokumentacji i przedmiarów części budowlanej
8. W przedmiarze na „Remont pomieszczeń administracyjnych w budynku biurowym”
w pozycji nr 38 „ Montaż posadzki z paneli podłogowych –na podkładzie tłumiącym”
, prosimy o doszczegółowienie rodzaju paneli podłogowym.
Panele w klasie 32 (AC4) lub wyższej kolor do uzgodnienia.
9. W przedmiarze „Remont klatki schodowej w łączniku bud. C-D”” w pozycji nr 38
„Montaż oświetlenia sufitowego z wyłącznikiem ściennym, montaż kontaktów sieci
komputerowej i telefonicznej” -1 kpl, - prosimy o doszczegółowienie ilości oraz
rodzaju osprzętu elektrycznego, ilości i rodzaju przewodów elektrycznych.
Zgodnie z poz. nr 4 w zestawieniu materiałów (lampa z żarówką energooszczędną 20
W, skrętka zgodna z kategorią 5e) i wizją lokalną

Zamawiający przypomina, że przedmiar jest tylko jednym z elementów wyceny, obok
wizji lokalnej i SIWZ. Wizja lokalna możliwa jest po uprzednim kontakcie i umówieniu
terminu pod adresem e-mail: kpiskor@icho.edu.pl.

