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Znak sprawy: ZP-12/PN-12/ 2018                                                                      

Puławy dnia, 21.08.2018 
 
 

Dotyczy wyjaśnień i modyfikacji do SIWZ - 1 
 
 

I.  W związku z pytaniem wykonawcy, działając na podstawie art. 38 ust.2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych –(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).), przekazujemy wyjaśnienia i dokonujemy modyfikacji 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na „ wykonanie prac remontowo - konserwatorskich w zabytkowej Sali Kolumnowej w Puławach ks. 
Czartoryskich przy ul. Czartoryskich 8”, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 602433-N-
2018 z dnia 09.08.2018 r.  

 
Pytanie nr 1 :  
Podana w Specyfikacji grubość parkietu taflowego 25mm znajduje się poza typoszeregiem parkietów i wymaga 
specjalnego zamówienia. Termin realizacji tego typu zamówienia przekracza termin wykonania prac remontowo-
konserwatorskich, będących przedmiotem niniejszego postępowania. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie parkietu taflowego grubości 22mm? Jest to  grubość typowa i powszechnie stosowana w posadzkarstwie 
europejskim. 
 
 
Odpowiedź 1:  

Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje wymiany parkietu. Jednocześnie Zamawiający 
postanowił doprecyzować zapisy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia w pkt4 i dokonał modyfikacji powyższego 
załącznika dopisując :  

 „Ze względów technologicznych ułożenie parkietu nie będzie możliwe w terminie wyznaczonym na realizację 
zamówienia, dlatego nie zostało ujęty w powyższym postępowaniu. „  
 
 
Zmodyfikowane załączniki 9-6 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia  znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego 

 

II. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają w dotychczasowym brzmieniu. 
 
Otrzymują: 
- Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali SIWZ 
- Strona internetowa zamawiającego 
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