Katowice, 25.08.2020r.
Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr 01/08/2020
Zapytanie ofertowe nr 01/08/2020 dot. Wykonania adaptacji istniejącego obiektu na potrzeby
centrum badawczo-rozwojowego w ramach projektu pt. „Rozwój infrastruktury B+R dla
opracowania i wdrażania nowych procesów technologicznych przetwarzania tworzyw
sztucznych, w celu produkcji regranulatów” w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w
infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 20142020
Poniżej prezentujemy pytania oraz odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły do Zamawiającego
po przeprowadzeniu Wizji lokalnej.
1.Proszę
o
rozmieszczenia
zużyte

przesłanie
maszyn,

rzutów
obiektu
w
Łukawcu
ich
mocy
elektrycznych
oraz

z
zaznaczeniem
które
wyrzucają
powietrze.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje rzutem obiektu, który mógłby udostępnić Oferentom,
jednak przedmiar na instalacje elektryczne ( załącznik 6.e do Zapytania ofertowego ) oraz
Przedmiar na instalacje klimatyzacyjne ( zał. 6.c do Zapytanie ofertowego) uwzględnia
odpowiednią długość i moc kabli oraz wydajność instalacji wentylacyjnej.
2.Proszę o przesłanie projektu umowy.
Odpowiedź: Zamawiający udostępnia wzór umowy z Wykonawcą. Zamawiający dopuszcza
modyfikacje umowy, z wyłączeniem zakresu określonego w Zapytaniu ofertowym (cena,
gwarancja, rękojmia, terminy realizacji, kary umowne).

3.
Proszę
o
wyjaśnienie
przedmiarze od 0,5 do 1 cm.

grubości

posadzek

przemysłowych,

zapis

w

Odpowiedź: Zamawiający wymaga by nowa posadzka przemysłowa posiadała swoja grubość
w przedziale pomiędzy 0,5 cm a 1 cm. Grubość posadzki powinna uwzględniać warstwę
gruntującą oraz warstwę żywicy epoksydowej.

4. Wykonana posadzka przemysłowa ma liczne pęknięcia, które zostaną
doraźnie zaszpachlowane nie mniej jednak wykonawca nie będzie ponosił
odpowiedzialności
za
dalsze
pęknięcia
i
ewentualne
uszkodzenia
wynikające z pracy maszyn.
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Odpowiedź: Do Wykonawcy należy dobór techniki i materiałów uzupełnienia pęknięć w
obecnej posadzce oraz nałożenie nowej posadzki tak by spełniała swoje założenia. Wykonawca
będzie odpowiedzialny ze wszystkie prace wykonane w ramach zamówienia w okresie
gwarancji oraz rękojmi.

5. W ofercie uwzględniona zostanie płyta PIR 16x20 i obudowę ścian płytą
PIR 10 cm z wypełnieniem pustki między słupami a płytą wełną Rockwool 15 cm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych producentów niż
wskazane w przedmiarach, pod warunkiem, iż są równoważne pod względem funkcjonalności
oraz wytrzymałości.
6. Stolarka okienna 2 szybowa w ofercie.
Odpowiedź: Zamawiający nie określił w przedmiarach ilo szybowa powinna być stolarka
okienna więc 2 szybowa będzie poprawna.

7. Wykonawca w przedłożonej ofercie ujął materiały
przedmiarze w zakresie ilości i technologii wykonania.

i

rozwiązania

jak

w

terminu

do

Odpowiedź: jest to poprawna forma wykonania oferty.

8. Ze względu
31.08.2020r.

na

zaistniałe

wątpliwości

Proszę

o

przedłużenie

Odpowiedź: Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.

Pozostałe warunki Zapytania ofertowego nr 01/08/2020 nie ulegają zmianie.
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