
 

DE-WZP.262.33.2018.JJ.1              Warszawa, 2018-08-30 
 

WYKONAWCY 
ubiegający się o udzielenie zamówienia na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji 

architektonicznej dla budynku MEN - postępowanie  
nr DE-WZP.262.33.2018.JJ 

 

 
W związku z pytaniami, które wpłynęły do przedmiotowego zapytania ofertowego, Zamawiający 
przekazuje poniżej treść pytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. 
 

Pytanie 1: 

Mamy już pytanie tak na szybko do zapisu we wzorze umowy w paragrafie 1 ust. 4 pkt 1. Jest w nim 
mowa o naniesieniu lokalizacji wentylacji grawitacyjnej. Dla potwierdzenia …. cała  inwentaryzacja 
którą posiada Zamawiający nie zawiera takich naniesień? Prosimy o potwierdzenie, że naniesione na 
rzuty mają być tylko i wyłącznie widoczne elementy tej wentylacji. Prosimy również 
o uszczegółowienie określenie „itd.” znajdującego się na końcu tego punktu albo o jego usunięcie. 
 
Odpowiedź na pytanie 1: 
Inwentaryzacja, którą posiada Zamawiający nie zawiera naniesionych elementów wentylacji 
grawitacyjnej. Naniesione na rzuty mają być elementy wentylacji widoczne w inwentaryzowanych 
pomieszczeniach. 
 
Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 „Wzór umowy” do zapytania ofertowego w § 1 ust. 
4 pkt 1 poprzez usunięcie określenia „itd.”.  
 
W związku z powyższym dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 4 pkt 1 „Wzoru umowy” (Załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego): 

„4. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności 
do:  

1) przeprowadzenia wizji lokalnej oraz dokonania pomiarów wszystkich pomieszczeń budynku 
MEN, zweryfikowania wszystkich pomieszczeń budynku MEN z posiadaną przez 
Zamawiającego inwentaryzacją, o której mowa w ust. 2 powyżej, naniesienia wymienionej 
stolarki drzwiowej wraz z określeniem cech technicznych, lokalizacji wentylacji grawitacyjnej, 
itd.” 

 
otrzymuje brzmienie: 

„4. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności 
do:  

1) przeprowadzenia wizji lokalnej oraz dokonania pomiarów wszystkich pomieszczeń budynku 
MEN, zweryfikowania wszystkich pomieszczeń budynku MEN z posiadaną przez 
Zamawiającego inwentaryzacją, o której mowa w ust. 2 powyżej, naniesienia wymienionej 
stolarki drzwiowej wraz z określeniem cech technicznych, lokalizacji wentylacji grawitacyjnej” 
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Pytanie 2: 

Przesyłają do nas Państwo po raz kolejny to samo zapytanie. Proszę podać powód ponawiania 
wiadomości. 

 

Pytanie nr 3: 

Czym różni się niniejsze zapytanie ofertowe od poprzedniego? Poprzednie zapytanie odnośnie 
aktualizacji zostało anulowane? 

 

Pytanie nr 4: 

Rozumiem, że pierwsze postępowanie zostało unieważnione? Czy można uzyskać informację jaki 
był powód? 

 

Odpowiedź na pytanie 2, 3, 4: 

Poprzednie postępowanie zakupowe zostało unieważnione z uwagi na niejednoznaczne odpowiedzi 
udzielone Wykonawcom w dniu 14.08.2018 r. i w dniu 16.08.2018 r., co mogło mieć wpływ na dużą 
rozbieżność cenową i merytoryczną złożonych ofert, w związku z tym nie było możliwości ich 
prawidłowej weryfikacji. 

Oferty należy składać zgodnie z aktualnie wszczętym przez Zamawiającego postępowaniem 
zakupowym. Zamawiający nie dokonuje porównań, jakie są różnice w poprzednio prowadzonym 
(unieważnionym) postępowaniu zakupowym, a obecnie prowadzonym postępowaniu.   

 

Pytanie nr 5: 

Zwracam się z pytaniem o termin udostępnienia wyników postępowania. 

 

Odpowiedź na pytanie 5: 

Zamawiający kontaktuje się z wyłonionym w postępowaniu zakupowym Wykonawcą w celu 
podpisania umowy. Zamawiający nie publikuje wyników postępowania, jedynie przekazuje ich wynik 
na wniosek Wykonawcy.  

 

 

 

 


