Warszawa, dnia 20 kwietnia 2020 r.
Znak sprawy: ZPI.2610.1.2020
Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Umowa
ramowa na wykonywanie usług bieżącej konserwacji infrastruktury w budynkach
Zamawiającego oraz utwardzonych ciągów komunikacyjnych usytuowanych na
terenie siedziby Zamawiającego w Warszawie, przy ul. M. Pożaryskiego 28.
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki (Zamawiający)
działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm), przekazuję
treść wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami (kolejność numeracji pytań
zgodnie z kolejnością wpływu do Zamawiającego):
Pytanie nr 1
Witam, składam zapytanie na temat prac z I Grupy i IV Grupy. Mianowicie w
I Grupie jest sformułowanie "konserwacja elewacji do II piętra ...", w IV
Grupie "prace na wysokości powyżej 2m". Wiadome jest, że do piętra II jest
wyżej niż 2m. Także jedno wyklucza drugie w zasadzie. Czekam na
sprostowanie.
Odpowiedź na pytanie nr 1
Zgodnie z Rozdziałem III ust.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego
załącznik nr 1 do SIWZ, prace na wysokości powyżej 2 m objęte
przedmiotem zamówienia, wyszczególnione zostały wyłącznie w Grupie nr IV.
Stawkę roboczogodziny dla prac na wysokości powyżej 2 m należy zatem
wskazać wyłącznie dla Grupy IV. Przy wypełnianiu treści formularza
ofertowego należy w tym przypadku odnieść się do prac wskazanych dla
poszczególnych Grup zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Ewentualna
rozbieżność w nazewnictwie Grup pomiędzy poszczególnymi załącznikami
SIWZ stanowi niezamierzoną omyłkę pisarską.
Zamawiający informuje, że pozostałe postanowienia SIWZ nie ulega zmianie.
Dyrektor Instytutu
/-/
dr Jacek Szczot
(podpis na oryginale dokumentu)
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