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Wykonawcy
ubiegaj4cych sig o udzielenie
zam6wienia

Dotvczv: postepowania o udzielenie zam6wienia publiczneqo prowadzoneqo. w trvbie pzetarqu
nieograniczonego, na realizacie zadania: tniana sposobu uAvtkowania budvnku mieszkalno-biurowego
pnv ul. kakowskiei 28A. z niezbedna pnebudowa na oomieszczenia biurowe, z rozbudowa klatki
schodowei i nadbudowa o antresole oraz pnebudowa czeici istnieiacego budvnku biurowego siedzibv
Deleqaturu NIK pnv ul. Krakowskiei 28 w Opolu. wraz z araniacia wnetn.
W zwi4zku z pytaniami o wyja6nienie treSci specyfikacji istotnych warunk6w zamowienia, zwanqdalej ,,S|WZ",
jakie wplynqly do ZamawiajEcego, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieft
publicznych (Dz. U. 22017 r. poz. 1579, zezm.), Zamawiajqcy udziela nastqpujqcych odpowiedzi:
Pytanie nr 1
Zwracam siq z proSbqo udostgpnienie pzedmiarow w wersji edytowalnej.
Odpowied2 nr 1
Pzedmiary robot w wersji edytowalnej w zalqczeniu.
Pytanie nr 2

informacjq czy wykonawca spelni warunek udzialu w postqpowaniu dotyczqcy posiadania wiedzy
i doSwiadczenia, je5li wyka2e, 2e wykonal pzebudowg o6rodka kulturv?

Proszg

o

Odpowiedz nr 2

Zamawiaj4cy pzez wymienione

w pkt 4.1. lit. b

SIWZ obiekty administracji publicznej, bankow, biur lub

szkolnictwa, rozumie budynki, w ktorych znajdujE siq stale miejsca pracy biurowej, w szczegolnoSci stanowiska
pracy wyposa2one w komputer i/lub inne uzqdzenia biurowe, sale widowiskowe itp.
Pytanie nr 3

Proszq o informacjq, o ktorel godzinie mija termin skladania ofert, poniewa2 w SIWZ jest podane, 2e o 12:00,
natomiast na stronie internetowei o 11:00.
Odoowied2 nr 3
Godzina skladnia ofert w ogloszeniu jest podana jako 12:00, jak rownie2 w SIWZ podana jest godzina 12:00, tak
wiqc nie ma rozbie2noSci.
JednoczeSnie Zamawiajqcy informuje, 2e termin skladania ofert nie ulega zmianie.

*,ffis.'

NAJVI/YZSZA IZBA KONTROLI

r

Delegatura w Opolu
ul. Krakowska 28, 45-075 Opole
+48 77 449 70 00. F +48 77 449 70 44
lop@nik.gov.pl

