
L.p./ No Pytanie Question Odpowiedź Response

1
Czy uczestnictwo w wizji lokalnej jest warunkiem niezbędnym do 

złożenia wiążacej oferty?

Is participation in site visit is a necessary condition for submitting an 

offer?

Zamawiający informuje, że jeżeli termin wizji lokalnej jest 

nieodpowiedni, jest możliwość zaproponowania bardziej 

odpowiedniego dla potencjalnego Oferenta terminu wizji. 

Zamawiającemu zależy na tym, aby projektant był świadom 

zakresu zadania i warunków zastanych.

The Ordering Party informs that if the date of the on-site inspection is 

inappropriate, it is possible to propose a more suitable date for the 

potential Tenderer. The Ordering Party wants the designer to be aware of 

the scope of the task and the existing conditions.

2

Czy jako miedzynarodowa grupa architektoniczna możemy złożyć 

ofertę z Centrali (Londyn) wskazując wszelako docelowo polskich 

projektantów do opracowania dokumentacji lub opcjonalnie 

wskazując oddział z czeskiej Pragi - również w oparciu o lokalnych, 

polskich projektantów? 

(Obydwa wzmiankowane powyżej nasze biura mają znaczne 

doświadczenie w projektach/aranżacjach przestrzeni biurowych 

czołowych firm na świecie). 

As an international architectural group, can we submit an offer from 

the Head Office (London), however, indicating ultimately Polish 

designers to prepare the documentation or optionally indicating a 

branch from the Czech Prague - also based on local Polish designers?

(Both of our offices mentioned above have considerable experience 

in designing / arranging office spaces of leading companies in the 

world).

Intencją i warunkiem Zamawiającego, zgodnie z zapisami w 

Wymogach Zamawiającego, jest spotykanie się z Projektantem 

wybranym w przetargu na cotygodniowych spotkaniach 

koordynacyjnych, które co do zasady mają odbywać się 

stacjonarnie, z osobistym udziałem projektantów. 

The intention and condition of the Ordering Party, in accordance with the 

provisions of the Employer's Requirements, is to meet with the Designer 

selected in the tender at weekly coordination meetings, which, as a rule, 

are to be held stationary, with the personal participation of designers.

3
Bardzo proszę o przedłużenie terminów dla postępowania P-21-6-

PO.2  Zaprojektowanie przebudowy w budynku

I am asking for information whether an on-site visit is required or 

not.

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu na zadawanie 

pytań dla postępowania - nowy termin do którego potencjalni 

Oferenci mogą zadawać pytania i zgłaszać propozycję zmian to 

06.05.2022.

Uwaga korekta - termin na zadawanie pytań jest do 13.05.2022.

The Ordering Party agrees to extend the deadline for asking questions for 

the procedure - the new deadline by which potential Tenderers may ask 

questions and submit a proposal for changes is 06/05/2022.

Attention - questions may be submitten until 13/05/2022.

4 Proszę jeszcze o informacje czy wizja lokalna jest wymagana czy nie. Please let me know if an on-site visit is required or not. Wizja lokalna nie jest wymagana. Site visit is not required.
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