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Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali ogłoszenie o zamówieniu 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 

130.000 zł netto na „Remont pomieszczeń Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej 

Akademii Nauk wraz z infrastrukturą towarzyszącą” opublikowanego na stronie na stronie 

internetowej IB PAN w dniu 26 lipca 2021r., (http://www.botany.pl) oraz BIP. 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.07.2021 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące 

treści w/w ogłoszenia o zamówieniu.   

 

Poniżej podajemy treść pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego. 

1. W przedmiarach brak wyniesienia oraz zabezpieczenia mebli znajdujących się w pomieszczeniach. 

Odpowiedź na pytanie nr 1.  

Wszelkie prace pomocnicze np. wyniesienie mebli d-że mebli, zabezpieczanie przed uszkodzeniem 

należy uwzględnić w kosztach pośrednich. 

2. Brak demontażu lamp w pokojach jak i ich ponownego montażu (z demontażu czy nowe). 

Odpowiedź na pytanie nr 2.  

Lampy należy zamontować z demontażu w razie uszkodzenia wymienić rozliczenie kosztorysem 

powykonawczym. 

3. Układanie przewodu RJ 45 co inwestor maiła na myśli jeśli skrętkę do sieci komputerowej 

niskoprądowej prosimy o podanie jaki przewód oraz kategorii. 

Odpowiedź na pytanie nr 3.  

Należy zastosować kabel teleinformatyczny kategorii 6. 

4. W pomieszczeniach 16 oraz 24 tynki odparzone bardzo nierówne czy inwestor przewidział ich 

zbijanie i uzupełnienie czy tyko malowanie ( z uwagi na krzywizny ścian oraz ich stan jest 

niemożliwym wykonanie tynku wyrównawczego zwłaszcza w okolicy podłogi). 

Odpowiedź na pytanie nr 4. 

Jeżeli zostaną stwierdzone odparzenia i ponad normatywne nierówności tynków za zgodą inwestora 

należy skuć tynki ,dokonać odtworzenia, rozliczenie kosztorysem powykonawczym. 

5. Do wykonania instalacji niskoprądowej przewidzieć wykorzystanie starej trasy (poprzez pierwsze 

piętro czy poprowadzić nową trasą jeśli nową to jaką. 

Odpowiedź na pytanie nr 5. 

Wykorzystanie starej trasy. 

 

http://www.botany.pl/


6. Wymiana instalacji elektrycznej nic nie mówi o wymianie instalacji dedykowanej do komputerów 

czy zostaje stara czy wymiana lub rezygnacja jak nowa to gdzie podpięta i zabezpieczona. 

Odpowiedź na pytanie nr 6. 

Pozostaje stara instalacja. 

7. Jakiej farby użyć do malowania lateks czy akryl. 

Odpowiedź na pytanie nr 7. 

Farby akrylowe. 

8. Wymian grzejników prosimy o określenie na jakie i o jakiej mocy . 

Odpowiedź na pytanie nr 8. 

Grzejniki płytowe moc równa jeżeli będzie trudność z dobraniem mocy, przyjąć większą od 

istniejącej. 

9. Do wymiany grzejników jest niezbędne przerobienie podejść do grzejników (gałązek). 

10. oraz określenie czy podlega wymianie osprzęt w postaci zaworów grzejnikowych. 

11. Czy Inwestor wziął pod uwagę zmianę mocy grzejników gdyż zauważono że , instalacja C.O. ma 

własną regulację opracowaną według projektu wykonawczego gdy była wykonywana i morze to 

zakłócić działanie instalacji grzewczej w pozostałej części budynku oraz nagrzewnic wentylacji . 

Odpowiedzi na pytania nr 9, 10, 11. 

W miarę potrzeby należy uwzględnić wymianę podejść oraz wymianę zaworów z głowicami 

termostatycznymi. 

12. W niektórych pokojach są regały meble przytwierdzone do ścian czy przewidzieć ich demontaż 

montaż czy będą obmiary korygowane powykonawczo jeśli nie będą demontowane. 

Odpowiedź na pytanie nr 12. 

W trakcie remontu inwestor podejmie decyzję, w razie konieczności rozbiórki rozliczenie kosztorysem 

powykonawczym. 

13. Pomieszczenie archiwum czy ma podlegać reperacji i uzupełnienie tynku czy odnowienie izolacji 

odwróconej od wewnątrz jak jest wykonana w tym pomieszczeniu z racji jego zamakania przez ściany 

zewnętrzne od sąsiada . 

Odpowiedź na pytanie nr 13. 

Jeżeli zakres reperacji przekroczy ilości przyjęte w wycenie, dodatkowe ilości rozliczenie kosztorysem 

powykonawczym. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część ogłoszenia 

o zamówieniu. Z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin udzielenia odpowiedzi nie wpływają one 

na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. 

 

Bogumiła Kurzydło 

Danuta Janik 


