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Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej  

w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,  
Oś Priorytetowa 1 „innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”  
Działanie 1.5. „wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”  

Poddziałanie 1.5.2 „wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” 
 
 

JHJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

 
 
 
 

Numer postępowania: 

JHJ 3-PN/2017 
Poznań, dnia 21 października 2017 roku 

 

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie Zamówienia Publicznego 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego prowadzonego w trybie 
Przetargu Nieograniczonego na zasadach określonych w Warunkach Zamówienia, na 
zadanie pod nazwą: „WYKONANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ, POKRYCIA DACHU, OBUDOWY 
ŚCIAN I STOLARKI DLA INWESTYCJI ZATYTUŁOWANEJ – BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ”. 
 
 

Odpowiedź na zapytania w sprawie Warunków Zamówienia – nr 1 
 
Działając na podstawie rozdziału VII ust. 3 i 4 Warunków Zamówienia, Zamawiający 
informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca ubiegający się o udzielenie 
przedmiotowego Zamówienia, zwrócił się o wyjaśnienie treści Warunków Zamówienia.  

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytanie. 
 
 

Treść pytania nr 1: 

Składam zapytanie co do możliwości zamiany rodzaju pokrycia dachu z: 
blacha trapezowa z ociepleniem w postaci wełny mineralnej pokrytej membraną dachową 
PCV 

na: 
płyta warstwowa 100 mm z rdzeniem poliuretanowym z górnym poszyciem w postaci papy 
podkładowej oraz nawierzchniowej papy zgrzewalnej. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zamiany rodzaju pokrycia dachu  

z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązanie musi posiadać stosowne dokumenty (atesty, 
itp.) o klasyfikacji NRO (nierozprzestrzeniające ognia). Dokumenty te Wykonawca dostarczy 
na etapie wykonywania Przedmiotu Zamówienia. 
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Na skutek powyższego, Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania ofert. 
 

Nowy termin składania ofert to dzień 26 października 2017 roku, godz. 12:00. 
 

Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian. 
 

Niniejszy dokument stanowi integralną część Warunków Zamówienia i jest wiążący dla 
wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia 
Publicznego.  

 

 

 


