
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków, dn. 2 marca 2017 

Dotyczy: Zapytania Ofertowego nr 21 02 2017 C 

 

Szanowni Państwo, 

Niniejszym informujemy, że w trakcie toczącego się postepowania nr 21 02 2017 C na wybór 
projektanta projektu budowlanego i wykonawczego, wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące 
treści Zapytania Ofertowego. 

Pytanie 1. 
Str. 1 pkt d "projekty aranżacji wnętrz: co dokładnie rozumieją Państwo przez zapis "projekt 
aranżacji" (dokładny zakres, elementy składowe) oraz prośba o doprecyzowanie słowa "projekty" w 
sensie ilości (ile projektów aranżacji wnętrz? czy wszystkich? czy wybranych? - jakich?). 
 
Odpowiedź 
Zamawiający oczekuje, że w ramach dokumentacji zostaną opracowane projekty aranżacji wnętrz 
pomieszczeń zawierające co najmniej propozycje kolorystyczne, materiały wykończeniowe, 
oświetlenie, rozwinięcia poszczególnych ścian, podłóg i sufitów pomieszczenia jeśli będą one 
wymagane, dobór elementów wyposażenia, schemat rozmieszczenia gniazd elektrycznych, 
włączników oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych, rysunki wykonawcze nietypowych elementów 
dekoracyjnych, proste wizualizacje wybranych pomieszczeń dające ogólny pogląd na proponowane 
rozwiązania. 
 
Pytanie 2 
Str. 1 pkt e III-VI "laboratoria chemiczne....": prosimy o doprecyzowanie ilości pomieszczeń - czy np. 
wszystkie laboratoria chemiczne czy jedno wzorcowe? itd. 
 
Odpowiedź 
Wizualizacje mają przedstawiać wybrane i uzgodnione z Zamawiającym, wzorcowe pomieszczenia. 
 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie 3 
Czy przedstawione na koncepcji funkcjonalnej rozlokowanie laboratoriów należy uznać za wiążące i 
nie podlegające już modyfikacjom? 
 
Odpowiedź 
Nie, koncepcja ma charakter poglądowy, odzwierciedlający wstępne przemyślenia i potrzeby 
Zamawiającego. 
 
Pytanie 4 
Czy posiadają Państwo opracowanie zestawienie urządzeń i mebli laboratoryjnych do poszczególnych 
pomieszczeń? Jeśli nie, prosimy o doprecyzowanie czy przy wycenianiu mamy przyjąć, ze będzie to do 
opracowania po naszej stronie czy tez powinniśmy założyć, ze otrzymamy komplet wytycznych 
technologicznych z lista mebli i urządzeń i ich specyfikacja techniczna od Państwa? 
 
Odpowiedź 
Nie. Całość do opracowania po stronie Wykonawcy projektu. 
 
Pytanie 5 
Czy posiadają Państwo opracowany wzorcowy formularz oferty, na którym musi zostać umieszczona 
cena? (jeśli tak - prośba o przeslanie; jeśli takowego nie ma - czy dla ważności na ofercie powinniśmy 
np. umieścić logotypy funduszy i Ministerstwa? 
 
Odpowiedź 
Oferta powinna zawierać informacje wskazane w Zapytaniu Ofertowym. Zamawiający nie wymaga 
zamieszczania na ofercie dodatkowych logotypów. 
 
Pytanie 6 
Czy umowa jest negocjowalna? (czy można zgłaszać uwagi do zapisów? Czy treść umowy może 
podlegać zmianom?). 
 
Odpowiedź 
Nie. 
 
Pytanie 7 
Proszę o doprecyzowanie (w postaci konkretnej daty) do kiedy max można składać pytania do 
zapytania ofertowego. 
 
Odpowiedź 
Pytania do niniejszego Zapytania Ofertowego można składać do 8 marca 2017 do końca dnia. 


