
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego 

01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8, www.ichp.pl 
e-mail: ichp@ichp.pl | NIP: 5252836114 | REGON: 387049383 

Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIV Wydz. Gospodarczy KRS nr 0000857893 

 

Strona 1 z 2 
 

FL-2/223/252/20/MR Warszawa,19 stycznia 2020 r.  

 

 

   

 

 

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: 
 

 • wykazu materiałów pomocniczych  
 

Odpowiedź: Odpowiedź na zadane pytanie znajduję się w załączniku  

 
• zapotrzebowania na gazy techniczne 

 

Odpowiedź: Odpowiedź na zadane pytanie znajduję się w załączniku  
 

• dopuszczalnej temperatury i wilgotności powietrza w poszczególnych 

pracowniach 
 

Odpowiedź: Odpowiedz na zadane pytanie znajduję się w załączniku.  

Pytanie: Czy w laboratorium występują strefy wybuchowe. 
 

Odpowiedź: W laboratorium nie występują strefy zagrożenia wybuchem  

 
Pytanie:  Proszę o udostępnienie na stronie internetowej archiwalnej dokumentacji 

projektowej z zaznaczonym  obszarem obitym zamówieniem publicznym. 

 

Do uczestników postępowania 

     o udzielenie zamówienia  
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Odpowiedź: W budynku nr 1, nie ma wytypowanej przestrzeni do remontu, 

możliwe jest wykorzystanie każdej przestrzeni  (o łącznej powierzchni 

4000 m2) w celu zoptymalizowania ciągu technologicznego i 

przestrzeni instalacyjnej. Dokumentację bud. nr 1 została załączona 

jako odpowiedź do pyt nr 1. 

Pytanie: Czy należy wykonać w ramach zamówienie publicznego 

termomodernizację istniejącego budynku. 

Odpowiedź: W ramach zamówienia nie należy wykonywać termomodernizacji 

budynku.  

Pytanie: Należy zmienić podpunkty w terminie wykonania zamówienia, z: 
„1.1. 12 miesięcy dla realizacji obowiązków określonych w §1 ust. 2.1 do 2.10.”; 

na: 
1.1. 12 miesięcy dla realizacji obowiązków określonych w §1 ust. 2.1 do 2.3.; 

 

Odpowiedź: Należy wymienić, jest to oczywisty błąd. 

Pytanie: Proszę o zmianę zapisu spełniania warunku dotyczącego zdolności 

technicznej lub zawodowej w następujących zapisach: 
z: 

„Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazu co najmniej trzech usług  usług 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot 
niniejszego zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert”,  
na: 

„Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazu co najmniej trzech usług  usług 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot 
niniejszego zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert,  
 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na taką zmianę tego zapisu. 
 

 


