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PYTANIA DO POSTĘPOWANIA 32/TL/2019 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

NA WYBÓR INŻYNIERA UMOWY  

DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA SYSTEMU KLIMATYZACJI HAL 

PRODUKCYJNYCH I POMIESZCZŃ BIUROWYCH 

 

1. W dokumentacji przetargowej do postępowania 16/2019 – Wybór inżyniera umowy do 

zaprojektowania i wykonania systemu klimatyzacji brakuje załącznika nr 1 – Założenia i Wytyczne 

Zamawiającego dla systemu klimatyzacji hal produkcyjnych i pomieszczeń dodatkowych. Proszę o 

jego przesłanie. 

2. W opisie warunków udziału w postępowaniu w ust. 1 a w warunku posiadania niezbędnej wiedzy i 

doświadczenia jest wymóg wykonania minimum dwóch instalacji systemów klimatyzacji hal 

produkcyjnych dla przedsiębiorstw o wartości, co najmniej 2 miliony złotych brutto każda lub 

uczestniczenie z ramienia inwestora jako dedykowany doradca techniczny na etapie przygotowania 

i realizacji tego typu instalacji. Czy wymóg uczestniczenia jako doradca techniczny dotyczy tylko 

typu instalacji czyli systemów klimatyzacji hal produkcyjnych dla przedsiębiorstw czy też wartości 

co najmniej 2 miliony złotych brutto każda? 

3. Czy jeśli ktoś wcześniej podpisał już umowę o zachowaniu poufności będzie ona honorowana? 

 

ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA 32/TL/2019 

 

1. Założenia i wytyczne dla systemu klimatyzacji hal produkcyjnych i pomieszczeń biurowych, 

wskazanych, jako załącznik nr 1 w zaproszeniu do udziału w postepowaniu, stanowią tajemnice 

przedsiębiorstwa. Dlatego też będą one udostępnione każdemu potencjalnemu oferentowi, który 

podpisze umowę o zachowaniu poufności (załącznik umieszczony na stronie WWW).  

2. Potwierdzeniem posiadanej niezbędnej wiedzy i doświadczenia jest wymóg wykonania minimum 

dwóch instalacji systemów klimatyzacji hal produkcyjnych dla przedsiębiorstw o wartości, co 

najmniej 2 miliony złotych brutto każda lub uczestniczenie z ramienia inwestora jako dedykowany 

doradca techniczny na etapie przygotowania i realizacji tego typu instalacji. Wymóg uczestniczenia, 

jako doradca techniczny dotyczy zarówno typu instalacji, czyli systemów klimatyzacji hal 

produkcyjnych dla przedsiębiorstw jak również ich wartości tj. co najmniej 2 miliony złotych brutto 

każda, inwestycje nadzorowane z ramienia dorady technicznego. 
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3. Umowa o zachowaniu poufności jest integralną częścią dokumentacji w postępowaniu na wybór 

inżyniera umowy (załącznik nr. 3 do umowy opublikowana na stronie WWW FB). Każdy oferent 

winien zapoznać się i podpisać przywołaną umowę. 

 

 

 


