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INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ 

Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu 

Biuro Administracyjno-Gospodarcze 

Wszyscy uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego 

Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data: 

  BAG-V4-280-91(         )/20 Warszawa, dnia                       

 
Dotyczy:  

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Modernizację i adaptację kondygnacji 0, +8, +7, +9 na potrzeby IPN” 

(BAG-84/20). 

Wyjaśnienie treści SIWZ  

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, działając 

na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  

z 2019 r., poz. 1843) zawiadamia, że wpłynęły zapytania, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:  

Pytanie 1: 

Czy zgodnie z SIWZ i załącznikami w postaci projektów wykonawczych zamówienie przewiduje 

wykorzystanie istniejących elementów : 

a. Zasilania podstawowego 230V (gniazda wtykowe), 

b. Koryt kablowych wzdłuż zabudów podokiennych, 

c. Oświetlenia podstawowego ( oprawy rastrowe, oprawy downlight) 

d. Głośników DSO 

e. Istniejącego okablowania zasilania podstawowego 230V , zasilania DATA, zasilania oświetlenia 

Odpowiedź: 

W  odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że cały osprzęt ww. instalacji należy wycenić 

jako nowy.  

Pytanie 2: 

Obecnie na p+8 i p+9 prowadzone są demontażowe  instalacji elektrycznych. Proszę o podanie pozostałych  

ilości elementów instalacji elektrycznych na p +8 , p+9 do ponownego wykorzystania w ramach zamówienia. 

Odpowiedź: 

W  odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że osprzęt instalacji elektrycznych na +8 i +9  

w całości podlega wymianie na nowy.  

Pytanie 3: 

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych  ( załącznik do SIWZ) nie zawiera rozwiązań projektowych dla 

zasilania zawartych w projekcie urządzeń instalacji sanitarnych nr rysunku (W).700041.IV.111.01.00 dla: 

centrala wentylacyjna, projektowany wentylator wyciągowy, wentylator wyciągowy. Zwracamy się  

o uzupełnienie treści SIWZ w tym zakresie. Brak tych informacji uniemożliwia prawidłową wycenę prac. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że schemat zasilania znajduje się w rysunku 

(W).700041.E_.700.18.00.SCHEMAT_ROZDZIELNI_RK2_1. Rozmieszczenie urządzeń na rysunku 

(W).700041.IT.111.01.00 rzut piętra +11 instalacja SSP oraz  (W).700041.IT.110.01.00 rzut piętra +10, 

zakres niezbędny do aranżacji pokoi mieszkalnych na piętrze +9.  
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Pytanie 4: 

Zgodnie z rysunkiem nr (W).700041.IV.11o.01.00 należy wykonać prace na p +10 w zakresie instalacji 

wentylacji : MONTAŻ SYSTEMÓW N2,WC5,WT1- ETAP1 .  Proszę o uszczegółowienie SIWZ o zakres 

prac do wykonanie w ramach zamówienia BAG-84/20.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zakres zamówienia obejmuje wszelkie prace niezbędne do realizacji 

systemów N2,WC5,WT1- ETAP1, w tym prace na kondygnacjach +10, +11 i dachu. Prace te zostały opisane 

w dokumentacji projektowej. 

Pytanie 5: 

Projekt wykonawczy architektura nie zawiera rozwiązań projektowych dla prac wymaganych zgodnie z SIWZ 

związanych z wykonaniem systemów N2, WC5, WT-1. Zwracamy się o uzupełnienie treści SIWZ w tym 

zakresie. 

Odpowiedź jak wyżej. 

Pytanie 6: 

Czy w dachu nad kondygnacją +11 należy wykonać otwór w dachu dla czerpni nowoprojektowanej centrali 

wentylacyjnej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że otwór w dachu należy wykonać zgodnie z dokumentacją wykonawczą dla 

instalacji wentylacji mechanicznej ((W).700041.IV.111.01.00. 

Pytanie 7: 

Proszę o podanie układu warstw dachowych (które należy odtworzyć) nad pomieszczeniem technicznym na 

p+11, w którym ma być zamontowana nowo projektowana centrala. 

Odpowiedź: 

W  odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że zgodnie z posiadaną dokumentacją 

powykonawczą na dachu budynku istnieje następujący układ warstw: 

-2x papa 

-płyta styropianowa 

-paraizolacja-papa, 

-płyta stropowa 

Warstwy należy odtworzyć zgodnie z obecnym standardem budynku po wykonaniu otworów – ewentualne 

stwierdzone rozbieżności z dokumentacja archiwalną należy przekazać w trybie NA i uzgodnić rozwiązanie. 

Pytanie 8: 

Proszę o przesłanie za strony Zamawiającego kopii z przeglądów okresowych budynku w zakresie szczelności 

powłoki izolacji dachowych , w których ma być wykonany otwór fi 250 na potrzeby czerpni powietrza.  

Odpowiedź: 

W  odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że w ocenie Zamawiającego dokumenty te 

pozostają bez związku z przygotowaniem oferty, natomiast zgodnie z zapisami rozdz. III pkt 9 SIWZ 

Zamawiający przewidział możliwość dokonania wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia.  

Pytanie 9: 

Czy po wykonaniu przejścia przez strop i odtworzeniu warstw izolacji przeciwwodnych ma być wykonana 

próba szczelności dla obszaru wykonanego przejścia ? Czy dla całego dachu nad pomieszczeniem 

technicznym? Zakres tych prac  nie jest opisany przez SIWZ i załączniki do SIWZ. 

http://www.ipn.gov.pl/
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Odpowiedź: 

W  odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że nie jest wymagana próba szczelności dla 

obszaru wykonanego przejścia.  

Pytanie 10: 

Czy na piętrze p+7 należy wykonać prace budowlane związane z demontażem płyt sufitowych wymagane 

podczas prac modernizacyjnych instalacji SSP? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że niezbędny jest lokalny demontaż  płyt sufitowych w celu rozłożenia i montażu 

okablowania oraz czujek w warstwie stropowej.  

Pytanie 11: 

Czy po wykonaniu prac zgodnie z SIWZ w zakresie instalacji oświetlenia dla istniejących toalet na p+8 i p+9 

należy wykonać pomiary oświetlenia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że po wykonaniu prac należy wykonać pomiary oświetlenia we wszystkich 

pomieszczeniach przebudowywanych pięter. 

Pytanie 12:  

Zwracamy się o udostępnienie zamiennego projektu budowlanego wraz z załącznikami uzupełnionymi przez 

Inwestora w dniu 08.09.2020 r. będącego załącznikiem do Decyzji nr 281/B/2020 z dnia 14.09.2020. 

Odpowiedź: 

W  odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający udostępnia zamienny projekt budowlany.  

Pytanie 13: 

Zwracamy się o naprawę wady w dokumentacji projektowej w postaci  błędu projektowego w projekcie 

wykonawczym w zakresie pomieszczeń 8.42 i 8.43. Wg treści SIWZ mają to być istniejące pomieszczenia 

WC, zaś wg projektu wykonawczego są to nowe pomieszczenia w zupełnie innych lokalizacjach. Istnienie tej 

wady w opisie treści zamówienia uniemożliwia oferentowi prawidłowe oszacowanie prac. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zakres prac dla pomieszczeń 8.42 i 8.43 opisuje załącznik nr 8. Prace należy 

realizować zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ. 

Pytanie 14: 

Proszę o podanie wartości współczynnika pochłania dźwięku dla wykładziny dywanowej opisanej  

w załącznikach do SIWZ wg aktualnych norm PN-EN. Podany w dokumentacji projektowej współczynnik 

absorpcji jest wg nieaktualnej normy DIN 52212. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje że współczynnik pochłaniania dźwięku dla wykładzin powinien wynosić nie mniej 

niż 0,20 dla 1000 Hz wg PN-EN ISO 354. 

Pytanie 15: 

Czy dla istniejących toalet na p +8, dla których został opisany zakres prac w załączniku nr 8 do SIWZ należy 

wykonać nowe instalacje wentylacji wg projektu wykonawczego ( również załącznik do SIWZ)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zakres robót opisany jest w załączniku nr 8 do SIWZ. 

Pytanie 16: 

http://www.ipn.gov.pl/
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Co jest nadrzędne w interpretacji treści zakresu prac  zamówienia : dokumentacja projektowa czy załącznik nr 

8 do SIWZ?  

Odpowiedź: 

W  odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że nadrzędne w interpretacji zakresu prac 

objętych przedmiotowym zamówieniem jest załącznik nr 8 do SIWZ. 

Pytanie 17: 

Czy zmiana lokalizacji ściany dymoszczelnej REI120 pomiędzy pomieszczeniami 9.09 i 9.47 jest wymaga 

uzgodniona przez rzeczoznawcę ppoż? Czy wymagany jest  projektu zamienny? 

Odpowiedź: 

Analizowana możliwość przesunięcia ściany REI120 na etapie ogłaszania przetargu w ocenie projektanta  

i rzeczoznawcy pożarowego nie wymaga projektu zamiennego budowlanego, jest zmianą nieistotną i dotyczy 

obszaru toalet pomiędzy ścianą trzonu, a elewacją. 

Pytanie 18: 

Czy zmiana lokalizacji  (wg uwagi zawartej w załączniku nr 8 do SIWZ ) ściany dymoszczelnej REI120 

pomiędzy pomieszczeniami 9.09 i 9.47 jest zawarta w Zamiennym Projekcie Budowlanym? Zwracamy uwagę 

,że brak tej zmiany ma znaczący wpływ na określenie przez oferenta wartości oferty oraz może być 

traktowane jako błąd w opisie treści zamówienia SIWZ.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dla potrzeb przetargu należy wycenić ścianę dymoszczelną zgodnie z projektem. 

Pozostałe ściany w pomieszczeniach 9.09 i 9.47 należy wycenić zgodnie z załącznikiem nr 8. 

Pytanie 19: 

Czy w wycenie przyjmować zakup i montaż nowych vertykali okiennych? 

Odpowiedź: 

W  odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że zakup i montaż nowych vertykali okiennych 

nie wchodzi w zakres niemniejszego zlecenia.  

Pytanie 20: 

Czy w kosztorysie przyjmować zakup i montaż nowych odbojnic ściennych ? 

Odpowiedź: 

W  odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że  zakup i montaż odbojnic ściennych nie 

wchodzi w zakres niemniejszego zlecenia.  

Pytanie 21: 

Czy w kosztorysie przyjmować zakup i montaż nowych odbojnic drzwiowych? 

Odpowiedź: 

W  odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że  w ofercie należy uwzględnić zakup i montaż 

nowych odbojnic drzwiowych 

Pytanie 22: 

Czy w wycenie przyjmować szlifowanie warstwy kleju po demontażu wykładzin dywanowych i PCV? 

Odpowiedź: 

W  odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że  w ofercie należy uwzględnić wszelkie prace 

niezbędne do prawidłowego montażu nowych wykładzin.  

http://www.ipn.gov.pl/
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Pytanie 23:  

Czy w kosztorysie przyjmować wylanie mas samopoziomujących pod nowe wykładziny dywanowe i PCV? 

Odpowiedź: 

W  odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że  w ofercie należy uwzględnić wszelkie prace 

niezbędne do prawidłowego montażu nowych wykładzin.  

Pytanie 24: 

Czy w kosztorysie przyjmować wylanie mas samopoziomujących pod wykładziny dywanowe i PCV celem 

niwelacji różnicy poziomów posadzek na granicy dwóch różnych materiałów?  

Odpowiedź: 

W  odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że  w ofercie należy uwzględnić wszelkie prace 

niezbędne do prawidłowego montażu nowych wykładzin.  

Pytanie 25:  

Czy w kosztorysie założyć montaż listew progowych niwelujących różnice poziomów na granicy dwóch 

różnych posadzek ( np. istniejący gres i nowa wykładzina PCV lub dywanowa? 

Odpowiedź: 

W  odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że  w ofercie należy uwzględnić montaż listew 

progowych niwelujących różnice poziomów na granicy dwóch różnych posadzek 

Pytanie 26: 

Czy w kosztorysie przyjąć zakup sprzętu AGD w aneksach kuchennych? 

Odpowiedź: 

W  odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że zakup sprzętu AGD w aneksach kuchennych 

nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.  

Pytanie 27: 

Czy zakres prac na parterze ma być zgodny z treścią załącznika nr 8 do SIWZ czy też dokumentacją 

projektową? 

Odpowiedź: 

W  odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że  zakres prac do wykonania na parterze 

budynku opisuje załącznik nr 8 do SIWZ.  

Pytanie 28: 

Kto przejmuje gwarancję za modernizowane instalacje na piętrze 7. 

Odpowiedź: 

W  odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że  kwestie gwarancji zostały opisane w rozdz. 

III pkt. 8 SIWZ.  

Pytanie 29: 

Treść SIWZ nic nie mówi o uporządkowaniu okablowania instalacji elektrycznych, IT, SSWiN , SKD ,CCTV, 

DSO, SSP na piętrze 7 i doprowadzeniu ich do zgodności z wymogami PN i warunków STWIR. Czy ma to 

być zakres prac do koniecznego wykonania? 

Odpowiedź: 

W  odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że  zakres prac na kondygnacji +7 precyzuje 

załącznik nr 8 do SIWZ. 

http://www.ipn.gov.pl/
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Pytanie 30:  

Czy Wykonawca SSP zobowiązany jest do unieszkodliwienia czujek jonizacyjnych wg PAA? Czy też należy 

to do zadań Zarządcy/Właściciela budynku? 

Odpowiedź: 

W  odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że  utylizacja czujek należy uwzględnić  

w ofercie.  

Pytanie 31: 

Czy na piętrze p+ należy wycenić okno fix EI 60i ścianę REI 120? Czy tylko ścianę REI 120? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że  Okno fix i ściana stanową jedną przegrodę i należy je wykonać w komplecie. 

Pytanie 32: 

Czy na p+ 9 należy wycenić foliowanie istniejącego okna przy nowej ścianie REI120? (pomieszczenie 9.21) 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że należy wycenić foliowanie istniejącego okna folią matową. 

Pytanie 33: 

Czy na p+8 i p+9 w holach windowych należy wycenić nową wykładzinę? 

Odpowiedź: 

W  odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że wymianę wykładzin w holach windowych 

+8 i +9 należy uwzględnić w ofercie.  

Pytanie 34: 

Czy na p+8 i p+9 w drzwiach ppoż z holi windowych należy wycenić nową kontrolę dostępu? 

Odpowiedź: 

W  odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że  kontrolę dostępu na p+8 i p+9 w drzwiach 

ppoż z holi windowych należy uwzględnić w ofercie.   

Pytanie 35: 

Czy na p +8 i p+9 należy wycenić nowe zabudowy podokienne z materiałów trudno zapalnych? Obecne są 

wykonane z materiału palnego, nie spełniają wymogów prawnych i stanowią zagrożenie życia dla 

pracowników? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić pozostawienie istniejących zabudów. Należy 

wycenić tylko ewentualne naprawy i wymiany uszkodzonych elementów. 

Pytanie 37: 

Jaki kolor ma mieć okleina nowych drzwi CPL?  

Odpowiedź: 

W  odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że  okleina nowych drzwi CPL zostanie 

ustalona na etapie realizacji prac. Przewiduje się kolor najbardziej zbliżony do drzwi zamontowanych na 

pozostałych piętrach –kolor struktura ciemny.  

Pytanie 38: 

Jaki jest zastosowany system Master Key i ile kluczy ma być zakupione w ramach zamówienia?  

http://www.ipn.gov.pl/
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Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że ilość kluczy należy przyjąć zgodnie 

zestawieniem stolarki drzwiowej. Zastosowano system wkładek firmy EVVA FPS. 

Pytanie 39: 

Czy w nowych łazienkach na p+9 należy wycenić nowe akcesoria (podajniki, dozowniki, itp.)? Wg opisu 

architektury są poza zakresem projektu, wg własnej dostawy Inwestora; 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że akcesoria typu podajniki, dozowniki itp. nie wchodzą w zakres zamówienia i nie 

należy ich uwzględniać w ofercie. 

Pytanie 40: 

Proszę o doprecyzowanie na etapie oferty czy armatura sanitarna na p+9 ma być : z mieszaczami wody,  

z czasowym ogranicznikiem lub ręcznie sterowane. Brak tej informacji ma znaczący wpływ na wartość oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że armatura sanitarna powinna posiadać ręczne mieszacze. 

Pytanie 41: 

Proszę o doprecyzowanie zapisu : podtynkowy  „inteligentny”  zawór  do  pisuaru,  który  rozpoznaje  

intensywne okresy  użytkowania  i  automatycznie  dopasowuje  spłukiwanie  do  częstości użycia. 

Co oznacz słowo inteligentny? Proszę o podanie precyzyjnych wymagań dla tego zaworu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że należy wycenić standardowy, elektroniczny zawór do spłukiwania pisuaru. 

Pytanie 42: 

Czy istniejąca zabudowa meblowa w holu windowym jest trudno zapalna i nie wymaga wymiany wg. pkt 9.9 

z opisu architektury? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zabudowy meblowe w holach windowych należy zabezpieczyć do trudno 

zapalności atestowanym środkiem np. lakierem warstwowy Hasse PUR DE. 

Pytanie 43: 

Czy dostawy mebli ruchomych są w zakresie wyceny ? Wg opisu architektury należy je uzgodnić  

z Zamawiającym na etapie oferty, cytuję zapis z opisu: 

Należy ostatecznie uzgodnić z Inwestorem zakres mebli ruchomych  

do zamówienia w ramach przedmiotowego projektu:  

-   wyposażenie pokoi gościnnych;   

-   wyposażenie pokoi socjalnych – stoły i krzesła;   

-   wyposażenie sal konferencyjnych w tym Sali dziennikarsko-szkoleniowej; 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wyposażenie meblowe (z wyłączeniem stałych zabudów kuchennych w pokojach 

gościnnych i pomieszczeniach socjalnych nie wchodzi w zakres zamówienia. Zamówienie nie obejmuje 

również sprzętu AGD. 

Pytanie 44: 

http://www.ipn.gov.pl/
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Proszę o podanie specyfikacji mebli ruchomych do oferty ? 

Odpowiedź jak wyżej. 

Pytanie 45: 

Proszę o podanie kolorystyki   mebli kuchennych na +9,  płytek,  rodzaj  uchwytów  i  zlewu  , którą należy  

dobrać  i  zatwierdzić  na  etapie realizacji  w  trybie  nadzoru  autorskiego. Brak tych informacji utrudnia 

prawidłową wycenę? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że należy przyjąć do wyceny średni standard mebli, kolor nie ma wpływu istotnego 

na cenę, meble są opisane w projekcie w wykonawczym (str. 26) 

Pytanie 46: 

Proszę o informację co oznacza na rysunku zestawienia stolarki drzwiowej symbol klamki A/B. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że symbol klamki A/B oznacza klamka obustronna na skrzydle drzwiowym. 

Pytanie 47: 

Czy podane w opisie architektury oznaczenia modeli ścian g-k mają być ujęte w wycenie ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wyceny należy dokonać zgodnie z projektem. 

Pytanie 48: 

Czy wymagania zawarte w ekspertyzie ppoż ze stycznia 2018 r i wydanych postanowieniach MK WPSP mają 

być ujęte w wycenie? Jeśli tak prosimy o ich udostępnienie i doszczegółowienie treści SIWZ o ich zawartość? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zalecenia z ekspertyzy ppoż. zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej. 

Pytanie 49: 

W związku z analizą dokumentacji przetargowej zwracamy się z prośba o sprecyzowanie zakresu prac, oraz 

wyjaśnienie: 

- przekazane przedmiary robót zawierają wykreślone pozycje, które w naszym rozumieniu nie stanowią 

przedmiotu zamówienia. Niestety w pracach rozbiórkowych zostały wykreślone również prace związane z 

wywozem odpadów z rozbiórki. Prosimy o przekazanie poprawnych przedmiarów robót które będą miały 

charakter pomocniczy.  

Przekazane obecnie wprowadzają w błąd wykonawcę i będą mogły być podstawą do unieważnienia 

postępowania. 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdz. III pkt 3 SIWZ "Przedmiary 

robót należy traktować jako materiały pomocnicze dla ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia, dlatego 

pominięcie pozycji z przedmiaru robót, dodanie innej pozycji (np. kalkulacji własnej), opisów, zawyżenia lub 

zaniżenia liczby jednostek przedmiarowych nie wpłynie na prawidłowość sporządzenia kosztorysu" 

Pytanie 50: 

Zamawiający w Rozdziale XVI SIWZ, w ramach opisu kryterium oceny ofert „Udział procentowy 

samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia (U)”, wskazuje, że „Udział procentowy samodzielnego 

wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę nie może stanowić mniej niż 50% i nie więcej niż 

90%” 

http://www.ipn.gov.pl/
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Prosimy o wyjaśnienie z czego wynika ograniczenie możliwości wykonania samodzielnego przedmiotu 

zamówienia do 90%. Czy Wykonawca, który wskaże w ofercie, że wykona zamówienie samodzielnie w 90% 

uzyska maksymalną liczbę punktów w ramach przedmiotowego kryterium? Czy może Wykonawca który 

wskaże w ofercie 100%, że wykona zamówieni samodzielnie w 90% uzyska maksymalną liczbę punktów  

w ramach przedmiotowego kryterium. 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku: 

 braku wskazania udziału procentowego samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia przez 

Wykonawcę Zamawiający przyzna 0 pkt i przyjmie 50%; 

 gdy Wykonawca wskaże, że wykona zamówienie samodzielnie w mniej niż 50% Zamawiający odrzuci 

ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SIWZ; 

 gdy Wykonawca wskaże, że wykona zamówienie samodzielnie w więcej niż 90% Zamawiający  

na potrzeby oceny ofert przyjmie 90%. 
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