Odpowiedzi na pytania z dnia 17/10/2018 jakie wpłynęły do Polskiego Instytutu
Ekonomicznego w związku z Zapytaniem ofertowym nr 2/PIE/18
1. Czy na wizję lokalną trzeba się wcześniej umówić? czy wystarczy przyjechać np. w piątek o
godz. 11 i będzie ktoś na miejscu , kto udzieli dodatkowych informacji?
Ad.1. Wizję lokalną można przeprowadzić w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku
do piątku w godzinach 8.00-16.00. Zgodnie z pkt. XII Zapytania ofertowego nr 2/PIE/18 osobą
upoważnioną do udzielenia informacji jest: Piotr Maj – pokój 513.
2. Czy zestawienie wykonanych prac o wartości min. 100 000 zł może być przedstawiony za
dłuższy okres niż podane 2 lata? proponuję, żeby było to 5 lat tak jak w większości przetargów
Ad.2. Zgodnie z Pkt. III ust. 3 Zapytania ofertowego nr 2/PIE/18 o zamówienie mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy posiadają udokumentowane doświadczenie obejmujące należyte wykonanie w
okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia przez
Wykonawcę działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 4 prac remontowych w zakresie
zbliżonym do niniejszego z przedmiotu zamówienia o wartości co najmniej 100.000 zł każda.
3. Czy ewentualnie zamiast 4 wykonanych prac po 100 000 zł może być jedna za 400 000 zł?
Ad.3. Zgodnie z Pkt. III ust. 3 Zapytania ofertowego nr 2/PIE/18 o zamówienie mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy posiadają udokumentowane doświadczenie obejmujące należyte wykonanie w
okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia przez
Wykonawcę działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 4 prac remontowych w zakresie
zbliżonym do niniejszego z przedmiotu zamówienia o wartości co najmniej 100.000 zł każda.
4. Czy na czas wykonania zlecenia zamawiający udostępnia przyłącze wody i prądu?
Ad.4. Tak, zamawiający udostępnia przyłącze wody i prądu – miejsca tych przyłączy należy
obejrzeć podczas wizji lokalnej.
5. Czy o wykonanie zlecenia mogą się ubiegać 2-óch wykonawców wspólnie? (pozwoli to znacznie
szybciej wykonać zlecenie co przy tej porze roku jest ważne)
Ad.5. Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez
dwóch lub więcej Wykonawców. Przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełniać warunki
określone w Zapytaniu ofertowym nr 2/PIE/18.
Wymagane jest, by członkowie konsorcjum ustanowili pełnomocnika do wspólnego ich
reprezentowania.

