Dofinansowane przez Mechanizm Finansowy
Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Gdańsk, 11.03.2016 r.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie
Dot.: zapytania ofertowego z dnia 01.03.2016 r. na renowację powłok basenów hodowlanych
i rehabilitacyjnych.
W związku z wpłynięciem do Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego pytania do treści zapytania
ofertowego z dnia 01.03.2016 r. na renowację powłok basenów hodowlanych i rehabilitacyjnych
w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk gatunków Morza Bałtyckiego
w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności
Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Fundacja Rozwoju
Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.
Pytanie 1:
„W OPZ zapisane jest, że powłoka ma być odporna na działanie UV. Jednocześnie podają Państwo, że
warstwą zamykającą ma być żywica epoksydowa. Skontaktowałem się z kilkoma technologami i
jednym głosem mówią, że epoksydy nie są odporne na UV a jeśli już jest materiał z dopiskiem o
odporności na UV to odporność ta nie jest zapewniona na długi okres czasu oraz konieczne są
odpowiednie warunki. Czy warstwa epoksydowa jest konieczna w użyciu? Czy jest możliwe użycie
innej bazy żywicy?”
Odpowiedź:
Zamawiający w całości podtrzymuje zapisy Załącznika nr 2 – opisu przedmiotu zamówienia,
w szczególności jego treści w pkt. 1 lit. g.:
1. (…) Wykonawca zobowiązany jest do: (…)
g. materiał do wykonania powłoki: żywica syntetyczna, dodatkowe uwagi dot. powłoki:
- wykonanie warstwy szczelnej kompatybilnej z zastosowaną wodoszczelną powłoką
chemoodporną,
- odporna na działanie promieniowania UV i słonej wody;
- bezpieczna w kontakcie z organizmami żywymi, posiadająca atest PZH;
- powłoka matowa nie odbijająca promieni słonecznych; (…)”
Ofertę proszę złożyć, zgodnie z załącznikiem nr 1 – formularzem ofertowym najpóźniej
do końca dnia 14.03.2016 r. w jeden z wymienionych sposobów:
1) przesłać na adres: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 1a,
80-952 Gdańsk,
2) przesłać drogą mailową na adres: frug@ug.edu.pl
3) złożyć osobiście w Biurze Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego,
Adres do korespondencji:
Biuro Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk
godziny pracy 08:00-16:00;
Kontakt: tel. 607-316-330, e-mail: frug@ug.edu.pl

