Wrocław, 29.03.2017r.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do treści ogłoszenia
z dnia 22.03.2017r.:

1. W jakich terminach i jakie ilości (zakresy) prac zamierza wyznaczać zamawiający
Odpowiedź
Pierwszy termin ustalony został na 12-15.04.2017r. pomieszczenie o powierzchni
112,4m2 (parkiet). O innych terminach zamawiający będzie informował
Wykonawcę z tygodniowym wyprzedzeniem.
Zamawiający informuje również, że w zaproszeniu jest podana orientacyjna ilość
m2, a prace będą zlecane w miarę możliwości udostępniania pomieszczeń oraz
posiadania środków finansowych.
2. Proszę o udostępnienie harmonogramu z datami wykonywania prac i ich zakresem.
Odpowiedź
Pierwszy termin ustalony został na 12-15.04.2017r. pomieszczenie o powierzchni
112,4m2 (parkiet). O innych terminach zamawiający będzie informował
Wykonawcę z tygodniowym wyprzedzeniem.
Zamawiający informuje również, że w zaproszeniu jest podana orientacyjna ilość
m2, a prace będą zlecane w miarę możliwości udostępniania pomieszczeń oraz
posiadania środków finansowych.
3. Ile i jakich pomieszczeń ( o jakiej powierzchni) wchodzi w skład przedstawionego w
pkcie 4 zadania?
Odpowiedź
Zestawienie w opublikowanym „Wykazie pomieszczeń”
4. Czy szpachlowanie powinno być wykonane na całej powierzchni posadzki z zakresu
punku 4?
Odpowiedź
Tak
5. Jaką powierzchnię parkietu należy naprawić – zakres punktu nr 5
Odpowiedź
Naprawa powinna być wykonana w miejscach tego wymagających, co bez
rozbiórki nie jest możliwe do oszacowania.
6. Jeśli zakres prac w punkcie 4 obejmuje posadzki widowni to proszę o informację czy
demontaż i ponowny montaż foteli należy do wykonania przez wykonawcę?
Odpowiedź
Tak
7. Proszę podać liczbę foteli do demontażu.
Odpowiedź
Odpowiedź na zadane pytanie znajduje się w ogłoszeniu z dnia 28.03.2017r. o

zmianie ogłoszenia z dnia 22.03.2017r.
8. Czy możliwa jest zamiana na inny lakier o tych samych parametrach lub lepszy?
Odpowiedź
NIE
9. Czy wykonane etapy odebrane protokołem częściowym będą podlegać zapłacie
faktura częściowa za całóść zadania?
Odpowiedź
Zgodnie z opublikowaną umową (patrz § 3 pkt 4 i § 7 pkt 3).

POZOSTAŁE WARUNKI ZAMÓWIENIA NIE ULEGAJĄ ZMIANIE

Z poważaniem
Ewa Magdalena Filipp
Zastępca Dyrektora
………………………..
( podpis Zamawiającego)

