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    Świdnik, dnia 30 września 2020 r.  
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie 

z siedzibą w Świdniku 

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 

21-040 Świdnik 

sprawa: LWOG-2402-72-7/20 

WYKONAWCY   
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 

ustawy – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na 

„Wykonanie prac remontowych w budynku Sądu”     

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY 

  
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na 

„Wykonanie prac remontowych w budynku Sądu” dnia 28 września 2020 r. do Zamawiającego – Sądu 

Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, wpłynęło drogą elektroniczną niżej 

zacytowane pytanie: 

I. 

Ad. 1 

Mam zapytanie odnośnie oferty na wykonanie prac remontowych w Sądzie Rejonowym.  

W pozycji nazwa przedmiotu zamówienia w podpunktach g - j są opisane prace z podaną wysokością, 

ale nie wiadomo jaka jest powierzchnia na której mają być prowadzone prace, chciałbym zapytać jaka 

jest ta powierzchnia albo długość na jakiej mają być prowadzone prace? W pozycji h) też nie jest 

podana żadna powierzchnia.  Jeszcze w podpunkcie e) jest napisane uzupełnienie otworów w 

posadzkach terakotowych fugą z żywicy epoksydowej w ilości 30 sztuk. Jak duże są te ubytki, czy 

chcecie Państwo wykonać nową fugę na jakiejś powierzchni? W załączniku przesyłam plik z 

zaznaczonymi pozycjami w których mam opisane wątpliwości.  

Odpowiedź:   

W odpowiedzi na zapytanie uprzejmie informuję, że: 

Ogólna powierzchnia na której będą wykonywane prace zawarta jest w pkt. V ust. 1 lit. k Zaproszenia 

tj. około 445 m2.  

W ust. 1 lit. d) Zaproszenia zawarta jest powierzchnia do odgrzybiania i jest to zarazem powierzchnia 

do zeskrobania zalanych powłok (farby) tj. około 70 m2.  

W ust. 1 lit. e) Zaproszenia otwór w płytce jest o średnicy ok. 3 cm i głębokości ok. 5 cm.  

II. 

Powyższe wyjaśnienia treści zostaną dołączone do Zaproszenia do składania ofert i będą stanowić jej 

integralną część. 
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