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 Warszawa, 29.06.2017 r. 

 

KOMUNIKAT nr 3 

 

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego 

postępowania nr 27/ZZ/AZLZ/2017, którego przedmiotem jest przebudowa budynku D1 

znajdującego się na terenie Instytutu Lotnictwa, wpłynęły pytania Wykonawców, na które 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą pzp, udziela 

następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający udostępni projekty wszystkich branż w wersji edytowalnej .dwg w celu 

obmiaru prac? 

Odpowiedź nr 1 

Tak, Zamawiający udostępnia projekty w wersji edytowalnej. Zamawiający podkreśla, 

że dokumentacja jest chroniona prawami autorskimi. 

 

Pytanie nr 2 

Jak Zamawiający rozumie zapis w projekcie sanitarnym o malowaniu instalacji np. kanałów 

wentylacyjnych, które są w widocznym miejscu: "izolacja termicznie matami z wełny 

mineralnej o barwie ustalonej przez architekta - RAL 9010 lub z kauczuku syntetycznego"? 

Czy izolacja z kauczuku może zostać w kolorze naturalnym np. czarnym? 

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający wymaga, aby izolację kanałów instalacyjnych wewnątrz budynku pomalować 

na kolor RAL 9010.  

  

Pytanie nr 3 

Czy instalacje nad sufitem cięto-ciągnionym należy traktować jako widoczne? Czy podlegają 

one malowaniu na RAL 9010? 

Odpowiedź nr 3 

Tak instalacje prowadzone nad sufitem cięto-ciągnionym należy traktować jako widoczne. 

Izolację instalacji prowadzonych w tej strefie należy również pomalować na kolor RAL 9010.   

 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w konstrukcji ścianek aluminiowych ze względu 

na wysokie wymagania akustyczne - min. 44d? 

Odpowiedź nr 4 

Nie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie jedynie ścianek aluminiowych o parametrach 

równych lub lepszych od określonych w dokumentacji projektowej.  

Załącznik nr 7 do PFU – Projekt wykonawczy HM 2017 – Architektura. Rysunek nr 42 

przedstawia zestawienie stolarki aluminiowej wraz ze wszystkimi wymaganymi parametrami, 

łącznie z parametrami akustycznymi.  
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Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia pionowych profili nośnych konstrukcji 

aluminiowych, na których opierają się skrzydła drzwiowe do samej krawędzi ścianki 

aluminiowej (sufitu)? Zapewni to większość stateczność konstrukcji. 

Odpowiedź nr 5 

Zamawiający wymaga wykonania stolarki aluminiową według projektu aranżacji wnętrz. 

Zestawienie stolarki aluminiowej zawarte jest w Załączniku nr 7 do PFU – Projekt 

wykonawczy HM 2017 – Architektura, Rysunek nr 42. 

Przedłużenie profili nośnych konstrukcji i tym samym uzyskanie trzech widocznych słupków 

konstrukcyjnych w górnej części ścianek szklanych jest niedopuszczalne. Połączenie szkła 

należy wykonać bezszprosowo.  

 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający wymagany jest montaż żaluzji na konstrukcjach aluminiowych pomiędzy 

taflami szkła? 

Odpowiedź nr 6 

Zamawiający wymaga, aby stolarka aluminiowa w pokojach managerskich była wyposażona 

w żaluzje montowane pomiędzy taflami szkła.   

Wytyczne do żaluzji aluminiowych zawarte są w Załączniku nr 7 do PFU – Projekt 

wykonawczy HM 2017 – Architektura, Rysunek nr 42. 

 

Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający dopuszcza pozostawienie starego pokrycia dachowego z papy i położenie 

na nich nowych warstw papy (ze względu na liczne konstrukcje stalowe, centrale 

wentylacyjne, utrudniające poruszanie się i pracę)? 

Odpowiedź nr 7 

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość ułożenia nowego pokrycia dachowego na starą 

warstwę papy.  

 

Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający dopuszcza odstępstwo od wymaganych 15 lat gwarancji na wykładzinę 

dywanową? 

Odpowiedź nr 8 

Zamawiający wymaga zastosowania wykładziny o parametrach równych lub lepszych od 

określonych w dokumentacji projektowej. Zamawiający wymaga, aby wykładzina dywanowa 

posiadała minimum 10 lat gwarancji. 

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.), dokonuje zmiany: 

 

1) Rozdziału XX ust. 2 pkt 2) poprzez zmianą zapisów: 

 „Kryterium okres gwarancji – waga 10%. W ramach kryterium okres gwarancji, 

maksymalna liczba punktów do uzyskania 10 punktów. Punkty zostaną przyznane 

w następujący sposób: Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym okres 

udzielanej gwarancji na wykonane roboty budowlane i dostarczone urządzenia, poprzez 

zakreślenie wybranego okresu spośród: 60 miesięcy, 48 miesięcy i 36 miesięcy. Wykonawca 
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odpowiednio otrzyma: 10 punktów, 5 punktów lub 0 punktów. W przypadku gdy Wykonawca 

nie uzupełni danych w formularzu oferty w przedmiocie okresu gwarancji, Zamawiający uzna, 

że oferta Wykonawcy jest niezgodna z SIWZ i podlega odrzuceniu.  

Powyższy okres gwarancji nie dotyczy wykładzin, na które Zamawiający zgodnie z zapisami 

Projektu wykonawczego - Załącznik nr 7 do PFU, wymaga minimum 15 lat gwarancji.” 

 

na 

„Kryterium okres gwarancji – waga 10%. W ramach kryterium okres gwarancji, maksymalna 

liczba punktów do uzyskania 10 punktów. Punkty zostaną przyznane w następujący sposób: 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym okres udzielanej gwarancji 

na wykonane roboty budowlane i dostarczone urządzenia, poprzez zakreślenie wybranego 

okresu spośród: 60 miesięcy, 48 miesięcy i 36 miesięcy. Wykonawca odpowiednio otrzyma: 

10 punktów, 5 punktów lub 0 punktów. W przypadku gdy Wykonawca nie uzupełni danych w 

formularzu oferty w przedmiocie okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy 

jest niezgodna z SIWZ i podlega odrzuceniu.  

Powyższy okres gwarancji nie dotyczy wykładzin, na które Zamawiający wymaga minimum 

10 lat gwarancji” 

  

2) Formularza ofertowego poprzez zmianą zapisów: 

„Oferuję/oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:  

1. Cena oferty:  ……………………… zł brutto 

2. Okres gwarancji: 

a) 60 miesięcy (10 pkt)  …………….. 

b) 48 miesięcy (5 pkt)  ……………… 

c) 36 miesięcy (0 pkt)  ………………” 

Należy zaznaczyć oferowany okres gwarancji literą X w wykropkowanym miejscu. 

Powyższy okres gwarancji nie dotyczy wykładzin, na które Zamawiający zgodnie z zapisami 

Projektu wykonawczego - Załącznik nr 7 do PFU, wymaga minimum 15 lat gwarancji”  

 

na 

„Oferuję/oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:  

1. Cena oferty:  ……………………… zł brutto 

2. Okres gwarancji: 

a) 60 miesięcy (10 pkt)  …………….. 

b) 48 miesięcy (5 pkt)  ……………… 

c) 36 miesięcy (0 pkt)  ………………” 

Należy zaznaczyć oferowany okres gwarancji literą X w wykropkowanym miejscu. 

Powyższy okres gwarancji nie dotyczy wykładzin, na które Zamawiający wymaga minimum 

10 lat gwarancji.”  

  

Aktualna wersja formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. 

 

Ponadto Zamawiający dokonuje: 

1) zmiany terminu składania ofert z dnia 03.07.2017 r. na dzień 10.07.2017 r.  

2) zmiany terminu otwarcia ofert z dnia 03.07.2017 r. na dzień 10.07.2017 r. 

Godziny oraz miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 


