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Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na wykonanie robót budowlanych,
określonych jako: „Remont pokoi biurowych i korytarzy, w tym malowanie, wymiana
wykładziny podłogowej, roboty elektryczne polegające na wymianie oświetlenia w
budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mieszczącym się w Warszawie
przy pl. Powstańców Warszawy 1” informuję, że wpłynęło zapytanie dotyczące zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:
Pytanie 1
…………. (nazwa Wykonawcy) prosi o podanie parametrów wykładziny, którą należy położyć
w korytarzach oraz rodzaju włókna wykładziny pokojowej.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż Zamawiający zmienia
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez doprecyzowanie wymaganej
charakterystyki wykładziny w korytarzu a także wykładziny pokojowej.
Zamawiający określa, iż wykładzina kładziona w pokojach winna być obiektowa pętelkowa –
włókno poliamid.
Natomiast w korytarzach należy położyć wykładzinę podłogową welurową obiektową
w formacie 50x50, antystatyczną, antypoślizgową, odporną na kółka o parametrach nie
gorszych niż:
1) ciężar włókna nie mniejszy niż 1020 g/m2,
2) wysokość całkowita runa nie mniejsza niż 12,0 mm, przy czym wysokość runa nie
mniejsza niż 6,2 mm,
3) klasa trudnopalności - Bfl-S1,
4) podkład bitumiczny
5) klasa użytkowa 33 (najwyższa)
do oferty należy dołączyć informację o właściwościach oferowanej wykładziny a przed
zastosowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym rodzaj i kolor wykładziny płytek. Do
przyklejenia płytek podłogowych należy stosować kleje specjalistyczne zalecane przez
producenta określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych.
Stosowane kleje powinny zapewnić trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z podkładem
oraz nie powinny oddziaływać szkodliwie na podkład i wykładzinę.
W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika Nr 1a do SIWZ (Opis
przedmiotu zamówienia) w zakresie dotyczącym parametrów wykładzin w wyniku czego
zmianie ulegają tirety numer 5 i 6 w części określonej jako „Zamawiający wymaga”:
 położenia wykładziny podłogowej antystatycznej o parametrach nie gorszych niż:
wykładzina obiektowa pętelkowa – włókno poliamid, ciężar włókna nie mniejszy niż 650
g/m², gęstość runa nie mniejsza niż 220000 pętelek/m², wysokość całkowita nie mniejsza
niż 6,0 mm, oferowana wykładzina musi posiadać atest niepalności, antystatyczności,
PZH, do oferty należy dołączyć informację o własnościach oferowanej wykładziny,
przed zastosowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym rodzaj i kolor wykładziny,
preferowany kolor wykładziny w odcieniu brązowym. Wykonawca położy w jednym
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pomieszczeniu wykładzinę z jednej serii produkcyjnej. Do przyklejenia wykładziny
podłogowej należy stosować kleje specjalistyczne zalecane przez producenta określonej
wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje
powinny zapewnić trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z podkładem oraz nie
powinny oddziaływać szkodliwie na podkład i wykładzinę,
położenia na korytarzach wykładziny podłogowej – płytki w formacie 50x50– welurowej
obiektowej, antystatycznej, antypoślizgowej, odpornej na kółka, o następujących
parametrach nie gorszych niż:
1) ciężar włókna nie mniejszy niż 1020 g/m2,
2) wysokość całkowita runa nie mniejsza niż 12,0 mm, przy czym wysokość runa nie
mniejsza niż 6,2 mm,
3) klasa trudnopalności - Bfl-S1,
4) podkład bitumiczny
5) klasa użytkowa 33 (najwyższa)
do oferty należy dołączyć informację o właściwościach oferowanej wykładziny a
przed zastosowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym rodzaj i kolor wykładziny
płytek. Do przyklejenia płytek podłogowych należy stosować kleje specjalistyczne
zalecane przez producenta określonej wykładziny oraz w obowiązujących
instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewnić trwałe
połączenie przyklejanej wykładziny z podkładem oraz nie powinny oddziaływać
szkodliwie na podkład i wykładzinę.

Zmieniony Załącznik Nr 1a do SIWZ uwzględniający powyższe zmiany został zamieszczony
na stronie internetowej UOKiK w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania.
Powyższa odpowiedź stanowi zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
jednak ich uwzględnienie nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian do ofert
i dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty należy
składać do dnia 28 lipca 2016 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 28 lipca 2016 r.
godz. 11:30.
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