
 
                               

 

 

Warszawa, 13 -02-2023 r. 

       Do uczestników postępowania  

       o udzielenie zamówienia publicznego  

Wyjaśnienia  treści SWZ nr 1  znak: TP- 7/23/ZS 

Wymiana rur spustowych i rynien wraz z pasem podrynnowym na budynku Narodowego Instytutu 

Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytut Badawczego w Warszawie przy ul. 

Wawelskiej 15 

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły 
zapytania do treści SWZ.  
W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający 
wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. W przypadku, gdy udzielone poniżej 
odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają 
postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w 
myśl art. 286 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy 
czym w przypadku gdy: 
1.    postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie 

należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi, 
2.    postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym 

zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ. 
 
Pytanie nr 1: 
1. Czy są konkretne wymagania co do grubości blachy na obróbki czy standardowo 0,5-0.55mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zastosowania standardowej grubości blach na obróbki tj. 0,5-0.55mm. 
Pytanie nr 2: 
Czy są konkretne wymagania co do parametrów papy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zastosowania papy nawierzchniowej posiadającej wszelkie dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
Pytanie nr 3: 
Wycięcie jednej warstwy papy z dwóch może być niewykonalne, czy istnieje możliwość zerwania 
dwóch warstw papy, podłożenia pasa nadrynnowego, po czym uzupełnienie dwiema warstwa papy 
(podkładowa+ nawierzchniowa). 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 



 
                               

Pytanie nr 4: 
Czy po stronie wykonawcy jest zajęcie chodnika/jezdni, by postawić podnośnik? 
Odpowiedź: 
Wszystkie prace będą odbywać się na terenie Zamawiającego – nie mam konieczności występowania 
o zgody na zajęcie pasa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2023-02-13T09:57:48+0100




