Lublin, 11.01.2021r.

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą
w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2020-6862-22880) dotyczącym
budowy budynku badawczo – rozwojowego w ramach Centrum Innowacji Biotechnologicznych - Zakład ONKO
BCG W „BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA, który prowadzony jest
na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG” (numer: POIR.02.01.00-00-0039/20),
dla którego Spółka podpisała

umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny
Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym publikujemy
komunikat nr 3 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie:
W opisie przetargowym widnieje następująca informacja odnośnie okien, drzwi i bram zewnętrznych:
„Zestawienie

rozpatrywać

łącznie

ze

specyfikacją

tabelaryczną

wymagań

i

doposażenia

drzwi”.

W

udostępnionej dokumentacji brak jest wspomnianej specyfikacji i wymagań, prosimy o udostępnienie.
Odpowiedź:
W ramach dokumentacji przetargowej przekazany został dokument "Broszura do projektu przetargowego" na
str. 14 zawiera on zestawienie okien i drzwi.

Pytanie:
W opisie przetargowym widnieje następująca informacja odnośnie okien i drzwi zewnętrznych: „Drzwi i okna
zawierająca wszystkie niezbędne systemy tj. ACC, KS, KW i inne wyspecyfikowane w wymaganiach”. W
udostępnionej dokumentacji brak jest wspomnianych wymagań, prosimy o udostępnienie.
Odpowiedź:
Zestawienie okien i drzwi przywołane w pkt 1 zawiera wymagane doposażenie drzwi w systemy KD, interlock.
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Pytanie:
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie drzwi i okien, o którym mowa w opisie przetargowym.
Odpowiedź:
Patrz punkt 1.

Pytanie:
Prosimy o podanie wymaganej izolacyjności akustycznej fasad oraz okien aluminiowych zewnętrznych.
Odpowiedź:
Izolacyjność

akustyczna

fasad

oraz

okien

aluminiowych

winna

odpowiadać

warunkom

normowym

dopuszczalnego hałasu na granicy działki w dzień i w nocy oraz w pomieszczeniach pracy (Norma ISO 162833) i zapewniając tłumienie hałasu powstałego od pracujących urządzeń w budynku (central, wentylatorów,
agregatów chłodniczych, itp. ) które oferent dobierze w ramach przygotowanej przez niego i odebranej przez
inwestora specyfikacji wymaganej w warunkach przetargu.

Pytanie:
Prosimy o podanie wymaganej klasy antywłamaniowości fasad, drzwi i okien aluminiowych zewnętrznych.
Odpowiedz:
Planowany budynek usytuowany jest na terenie zakładu który ma własną straż przemysłową. Dodatkową
ochronę stanowi monitoring. Klasa antywłamaniowości standardowa typy RC1.

Pytanie:
Prosimy o informację z jakiego materiału mają zostać wykonane parapety wewnętrzne okienne.
Odpowiedź:
Planowany budynek jest dla branży farmaceutycznej stąd wszystkie elementy wykończeniowe winny spełniać
wymagania utrzymania czystości, gładkie , bez występów, szczelin itp., łatwe w myciu odporne na czynniki
dezynfekujące. Rodzaj i materiał parapetów winien zostać dobrany w ramach przygotowanej przez oferenta i
odebranej przez inwestora specyfikacji wymaganej w warunkach przetargu. oraz dostarczonych próbek.

Pytanie:
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o specyfikację oraz rysunki istniejącego budynku technicznego w celu
wykonania rzetelnej wyceny prac remontowych.
Odpowiedź:
W ramach dokumentacji przetargowej przekazany został dokument "Broszura do projektu przetargowego" na
str. 23 zawiera on rysunki w skali 1:100 istniejącego budynku technicznego w zakresie wystarczającym do
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oceny zakresu wymaganych prac. Dodatkowo możliwa jest wizja lokalna w celu obejrzenia planowanego do
remontu budynku.
Pytanie:
Elewacja zachodnia, poziom +1, osie 2-3, drzwi/brama BZ2 – prosimy o informację jaki element mamy
wycenić – bramę czy drzwi?
Odpowiedź:
Planowana brama/drzwi BZ2 przeznaczona jest na zamknięcie otworu dostaw urządzeń na kondygnację piętra.
Kiedy oferent dostarczy specyfikację planowanych do wstawienia urządzeń to w uzgodnieniu z inwestorem
zostanie dobrana odpowiednia forma zamknięcia zależna od planowanego harmonogramu ich dostarczania,
częstotliwości wymiany jego dużych komponentów itp. Oferent winien wycenić rozwiązanie w ramach którego
jest możliwe zastosowanie bramy lub drzwi.

Informujemy również, iż standardem jest że na etapie przetargu oferenci bazują na wersji pdf dokumentacji i
jest ona wystarczająca dla przygotowania oferty. Gwarantuje to, że każdy z oferentów będzie bazował na
takim samym materiale.

Niniejszy Komunikat stanowi wyłącznie uszczegółowienie dotychczasowych zapisów zapytania ofertowego.
Pozostała treść zapytania ofertowego nie ulega zmianie.

Z poważaniem,
Zespół Zamawiającego
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