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INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ 

Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu 

Biuro Administracyjno-Gospodarcze 

Wszyscy uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego 

Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data: 

  BAG-V4-280-96(         )/20 Warszawa, dnia                       

 
Dotyczy:  

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Wymianę wykładziny w pomieszczeniach +7 piętra budynku IPN  

przy ul. Postępu 18 w Warszawie” (BAG-82/20). 

Wyjaśnienie treści SIWZ 

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zawiadamia, że wpłynęły zapytania, dotyczące treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielono następującej odpowiedzi:  

Pytanie 1: 

Czy zakładamy szlifowanie podłoża po demontażu starej wykładziny?  

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca zobowiązany jest 

uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty, związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  

Pytanie 2: 

Czy zakładamy wykonanie wylewki samopoziomującej w miejscach nierówności?  

Odpowiedź 

Patrz – odpowiedź na pytanie nr 1.  

Pytanie 3: 

Czy na powierzchni występują różnice poziomów posadzek np. połączenie łazienki z częścią 

biurową?  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że w ramach całej kondygnacji mogą występować nieznaczne różnice 

poziomów. Jednocześnie Zamawiający informuje, że utrzymanie poziomów wymagane jest  

w ramach poszczególnych powierzchni pomieszczeń. Ewentualne różnice poziomów pomiędzy 

pomieszczeniami należy zabezpieczyć listwami progowymi. 

Pytanie 4: 

Czy prace mają być prowadzone w trybie nocnym, czy weekendowym?  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza prowadzenia prac w trybie nocnym i weekendowym.  
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Pytanie 5: 

Czy uwzględniać przestawianie mebli wolnostojących?  

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami SIWZ migracja 

sprzętu pozostaje po stronie Wykonawcy. 

Pytanie 6: 

Czy będą rozłączone sprzęty komputerowe?  

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią SIWZ rozłączenie i ponowne podłączenie sprzętu 

komputerowego nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia. 

Pytanie 7: 

Czy wymieniamy wykładziny PCV?  

Odpowiedź 

Zgodnie z postanowieniami SIWZ Zamawiający nie przewiduje wymiany wykładziny PCV. 

Pytanie 8: 

Jaka jest wilgotność powietrza na powierzchni biura?  

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje, iż nie prowadzi pomiarów wilgotności 

w pomieszczeniach biurowych.  
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