MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
DYREKTOR GENERALNY
Jarosław Szajner
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Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach programu pn. „Wzrost
efektywności energetycznej poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej
położonych w Zielonce, Radomiu oraz Siedlcach pozostających w trwałym zarządzie
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie” (projekt nr POIS.01.03.01-00-0038/16 w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach Osi
priorytetowej I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.3 Wspieranie efektywności
energetycznej w budynkach, Poddziałanie: 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w
budynkach publicznych), polegających na dociepleniu ścian w gruncie i stropodachu (część I) oraz
wymianie stolarki okiennej (część II) w budynku zlokalizowanym w Siedlcach przy ul. Piłsudzkiego
38 (znak sprawy: BOU-IV.272.23.2018)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2017, poz. 1579, z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego
postępowania, do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:
Podczas spotkania inwestora z potencjalnymi wykonawcami zadania pod nazwą „Docieplenie ścian
w gruncie docieplenie stropodachu, wymiana stolarki w Siedlcach” podnoszony był temat
głębokości ocieplenia fundamentu w gruncie i było ustalone że ocieplenie sięga tylko na 1,0 m.
Czy inwestor potwierdza powyższe ustalenia. W otrzymanym przedmiarze jak i w specyfikacji oraz
na rysunkach izolacja fundamentów sięga 5,1 m proszę o potwierdzenie inwestora na jaką
głębokość wykonać ocieplenie fundamentu

Odpowiedź:
Głębokość posadowienia podana na rysunkach dotyczy stóp fundamentowych. Docieplane są
ściany fundamentowe na głębokość 2,8 m poniżej poziomu terenu. Taka wielkość jest przyjęta w
przedmiarach. W zakres prac nie wchodzi docieplenie ścian fundamentowych znajdujących się w
ostrej granicy z działką sąsiednią - wschodnia ściana punktu obsługi klienta (część parterowa
budynku).
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