
Postępowanie nr 11/ZZ/AZLZ/2018 

 

Strona 1 z 2 

 

 

Warszawa, 12.03.2018r. 

 

 

KOMUNIKAT nr 1 

Odpowiedź na pytania  

Modyfikacja SIWZ 

 

I. Zamawiający informuje, że do prowadzonego postępowania nr 11/ZZ/AZLZ/2018, którego 

przedmiotem jest „wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi dla budynku biurowo-laboratoryjnego T,TA /kompleks/ w 

ramach realizacji projektu termomodernizacji”, wpłynęły pytania od Wykonawcy, na które Zamawiający 

na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą Pzp, udziela następujących odpowiedzi: 

Pytanie 1  
„Czy jest możliwość udostępnienia przez Państwa części graficznej załączonej inwentaryzacji 

budowlanej? tj. rysunków technicznych? Czy inwentaryzacja ta obejmowała instalacje?” 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udostępni Inwentaryzacje budowlaną w całości tj. wraz z rysunkami technicznymi po 
podpisaniu umowy.  

Udostępniona Inwentaryzacja nie obejmowała instalacji.  
 

Zamawiający przypomina, że zgodnie treścią zapisów rozdziału IV SIWZ zaleca aby Wykonawca przed 

złożeniem oferty, po wcześniejszym ustaleniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego, dokonał wizji 
lokalnej przedmiotu zamówienia w celu zapoznania się z  jego specyfiką i zakresem.  

    
Pytanie 2  

„Czy wszystkie instalacje przeznaczone są do wymiany?” 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca na podstawie stanu technicznego urządzeń i instalacji, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa i normami branżowymi,  dokonał oceny które instalacje mają zostać 

wymienione.  
 

Pytanie 3  

„Jaki jest stan istniejący budynków? Czy są one obecnie użytkowane jeśli tak to na jakie cele?” 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Wykonawca sam dokonuje oceny stanu istniejącego budynków. Budynki są obecnie użytkowane w 

celach biurowo-laboratoryjnych.  

 
Pytanie 4 

„Czy dokumentacja projektowa obejmować będzie zmianę użytkowania budynków i terenu czy jest to 
jedynie remont i modernizacja?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany użytkowania budynków i terenu. Zakres prac w ramach realizacji 

zamówienia został szczegółowo określony w Opisie przedmiotu zamówienia.  
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II. Zamawiający informuje jednocześnie, że na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w taki sposób, że: 
 

w rozdziale XX był zapis o treści: 
„Informacje w zakresie kryteriów: termin realizacji zamówienia i okres gwarancji, Wykonawca wpisuje 
w Formularzu ofertowym w punktach 2 i 3. W przypadku gdy Wykonawca nie poda w formularzu  
ofertowym informacji w zakresie o którym mowa wyżej (poprzez zaznaczenie jednej z pozycji w 
punktach 2 i 3) lub zaznaczy w punktach 2 i/lub 3 więcej niż jedną pozycję, Zamawiający w takim 
przypadku przyzna Wykonawcy 0 punktów.” 
 

zapis powyższy zmienienia treść na:  
„Informacje w zakresie kryteriów: termin realizacji zamówienia i okres gwarancji, Wykonawca wpisuje 
w Formularzu ofertowym w punktach 2 i 3. W przypadku gdy Wykonawca nie poda w formularzu  
ofertowym informacji w zakresie o którym mowa wyżej (poprzez zaznaczenie jednej z pozycji w 
punktach 2 i 3) lub zaznaczy w punktach 2 i/lub 3 więcej niż jedną pozycję, Zamawiający w takim 
przypadku odrzuci ofertę tego Wykonawcy.” 
 

Zamawiający załącza do niniejszego Komunikatu załącznik w postaci modyfikacji Specyfikacji Istotnych 

warunków zamówienia. 

 

 

      

 


