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Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji 

budowlanej, wykonawczej i przetargowej na remont pomieszczeń 

laboratoryjnych o łącznej powierzchni 4000 m2,  w budynku nr 1 w 

siedzibie Zamawiającego - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii 

Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie przy 

ul. Rydygiera 8, uzyskanie odpowiednich opinii, zgód i decyzji 

administracyjnych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 

w tym pozwolenia na budowę, oraz pełnienie nadzoru autorskiego – 

sprawa nr  FL-2/223/252/20/MR 

Poniżej przekazujemy do wiadomości uczestników postępowania otrzymane pytania 

wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Jednocześnie informujemy, że przy 
poniższym przekazujemy jedynie część odpowiedzi, pozostałe cały czas 
opracowujemy i przekażemy je jak najszybciej to możliwe. 

       
Pytanie: Do wyceny praz projektowych niezbędne jest przekazanie w zakresie: 

 
• liczby osób, które będą pracowały w laboratorium (charakter laboratorium) 
z podziałem na kobiety i mężczyzn; 

 

Odpowiedź: Remont planowany jest dla pracy dwóch zakładów Instytutu: 
 

1. Zakładu Analitycznego,  z którego na powierzchni przeznaczonej do remontu 
będzie pracowało 49 kobiet i 7 mężczyzn. Pracownicy pracują w 4 zespołach: 
BAC- 25 osób (22 kobiety + 3 mężczyzn) BAM - 4 osoby (4 kobiety), BAB – 15 

osób ( 13 kobiet , 2 mężczyzn), BAK  12 osób ( 8 kobiet, 4 mężczyzn) 
2. Zakładu Farmacji, Chemii Kosmetycznej i Biotechnologii, z którego na 

powierzchni przeznaczonej do remont będzie pracowało  11 kobiet i 2 mężczyzn 
pracujących w dwóch zespołach : BAH 6 osób (5 kobiet + 1 mężczyzna), BBG 7 
osób ( 6 kobiet +1 mężczyzna). 

 

• planowanej ilości zmian pracy; 
 

Odpowiedź: Planowana jest praca 1-zmianowa. 
  

Do uczestników postępowania 

     o udzielenie zamówienia  
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• wykazu pracowni laboratoryjnych, pomieszczeń magazynowych, 
pomieszczeń biurowych ze wskazaniem ich powierzchni; 

 

Odpowiedź: Taką informację można odczytać  z załączonej dokumentacji. 
 

• wykazu urządzeń pomiarowych i innych stanowiących wyposażenie 

laboratorium; 
 

Odpowiedź: Odpowiedź na zadane pytanie znajduję się w załączniku.  
 

• wykazu odczynników chemicznych, które będą używane na poszczególnych 
stanowiskach pracy; 

 

Odpowiedź: Odpowiedź na zadane pytanie znajduję się w załączniku.  
 

 

Odpowiedzi na pozostałe pytania przekażemy w najbliższym czasie. 


