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Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w
nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej
wielobranżowej przebudowy pomieszczenia podczyszczalni w
budynku Zakładu
Pryszczycy w Zduńskiej Woli, ul. Wodna 7, 98-220 Zduńska Wola, budynek D informuje, ze w
prowadzonym postepowaniu wpłynęły pytania. Poniżej zamieszczamy ich treść oraz udzielone
odpowiedzi:
1. Prosimy o udostępnienie dokumentacji archiwalnej, co najmniej w zakresie rzutów i
przekroju przedmiotowych pomieszczeń podlegających przebudowie. Aktualnie
przedstawiony opis przedmiotu zamówienia jest niewystarczający do rzetelnej wyceny
prac objętych postępowaniem. Odpowiedź: Rysunki z projektu budowlanego i
wykonawczego branży architektonicznej przekazujemy w załączeniu. Zależy nam na
wizji lokalnej oferenta. Na miejscu będzie można skorzystać z archiwalnej
wielobranżowej dokumentacji, ekspertyzy i zaobserwować jak faktycznie wygląda
instalacja i przejścia instalacyjne. Na miejscu będzie zobaczyć również, jak wygląda
kwestia szczelności drzwi i na czym polega problem z drzwiami. Z uwagi na wskazane
okoliczności wizja lokalna jest wymagana.
2. Prosimy o podanie powierzchni pomieszczeń przeznaczonych do przebudowy (z
dokładnością do min. 5m2). Brak tych informacji uniemożliwia oszacowanie nakładów
pracy związanych z wykonaniem przedmiotowego zadania. Odpowiedź: Powierzchnia
do przebudowy dotyczy pomieszczeń nr 155, 155a, 155b, 155d, 55e, co stanowi razem
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Prosimy o zamieszczenie kilku zdjęć przedmiotowych pomieszczeń, w stanie w jakim znajdują
się one obecnie. Odpowiedź: zdjęcia zostaną przesłane w dniach 09-10.01.2018 r.
Prosimy o informację czy w ramach przedmiotowej przebudowy, modernizacji podlegać będą
jakiekolwiek przyłącza zewnętrzne obiektu. Odpowiedź: W ramach przedmiotowej
przebudowy nie ma potrzeby przebudowy istniejących przyłączy zewnętrznych do budynku.
INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
Nowy termin składania ofert ustala się na dzień 14.01.2019 r. do godz. 13:00.
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