
W dniu 10.05.2019 r. wpłynęło następujące zapytanie: 

Czy w udostępnionej dokumentacji znajduje się wzór umowy? 

Odpowiedzi Zamawiającego: 

Nie. 

 

 

W dniu 13.05.2019 r. wpłynęło następujące zapytanie: 

Bardzo proszę o udostepnienie wzoru umowy dot. przedmiotowego postepowania. 

Odpowiedzi Zamawiającego: 

Wzór umowy zostanie przekazany wykonawcy wyłonionemu w wyniku niniejszego postępowania. 

 

 

W dniu 17.05.2019 r. wpłynęły następujące zapytania: 

1. Czy okapy wentylacyjne wchodzą w zakres przetargu — brak w przedmiarach instalacji 
wentylacji. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiarów o powyższe pozycje. 

2. Przedmiar instalacji wentylacji Układ NI — brakuje pozycji nawiewniki wyporowe podłogowe 
z łapaczem zanieczyszczeń, skrzynką rozprężną z przepustnicą regulacyjną LOCKZONE B200 + 
LOKZONE-T 200+ ALS 160-200 - 3 szt. Proszę o uzupełnienie przedmiaru 

3. Przedmiar instalacji wentylacji Układ N2 — brakuje pozycji nawiewnik ścienny z ruchomymi 
dyszami ze skrzynką rozprężną i przepustnicami EAGELE W 550-300 + ALVd 550-300-250-B - 2 
szt. Proszę o uzupełnienie przedmiaru 

4. Przedmiar instalacji wentylacji Układ W3 brakuje pozycji: 

a) wywiewniki typu EXCa125 z ramą mocującą EXCT2 – 2 szt. 

b) wywiewniki typu EXCa100 z ramą mocującą EXCT2 – 4 szt.  
Proszę o uzupełnienie przedmiaru 

 
Odpowiedzi Zamawiającego: 
 

Ad. 1)  
Okapy wentylacyjne zostały już wykonane, dlatego brak ich w przedmiarach. 
 
Ad.2) 
Uzupełniono w poz. 345 przedmiaru 
Dodatkowo poprawiono opis poz. 320. 
 
Ad.3) 
Uzupełniono w poz. 382 przedmiaru 
 
Ad. 4) 
Uzupełniono w poz. 457 i 458 przedmiaru 

 



 

W dniu 20.05.2019 r. wpłynęło następujące zapytanie: 

Zmawiający wymaga doświadczenia polegającego na wykonaniu 2 zadań zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i konserwatorskiej  na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (łącznie).   

Czy zamawiający wyraża zgodę na doświadczenie polegające na wykonaniu 1 zadania na kwotę nie 

mniejszą niż 4 000 000, 00 zł brutto ? 

Odpowiedzi Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na opisaną w zapytaniu zmianę w Zapytaniu ofertowym w punkcie V.2 

Wiedza i doświadczenie. 

 

W dniu 20.05.2019 r. wpłynęło następujące zapytanie: 

Czy Zamawiający wymaga dołączenia kosztorysów wraz z ofertą? 

Odpowiedzi Zamawiającego: 

Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 

 

W dniu 20.05.2019 r. wpłynęło następujące zapytanie: 

W przesłanej dokumentacji nie ma zestawienia stolarki okiennej. Proszę o dołączenie. 

Odpowiedzi Zamawiającego: 

Zestawienie stolarki okiennej jako osobny dokument nie jest przewidziane w dokumentacji. Należy  

to policzyć na podstawie rzutów i przedmiarów. 


