Warszawa, dnia 21 grudnia 2017 roku.
Piotr Płaciszewski
prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą TENDERS Piotr Płaciszewski
działający w imieniu i na rzecz Zamawiającego
(Inwestora) - Konstancińskiego Domu Kultury
e-mail: kdk@tenders.com.pl lub
pginel@konstancinskidomkultury.pl

Wykonawcy
biorący udział w Postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie wielobranżowej
dokumentacji projektowej i robót budowlanych rewaloryzacji i adaptacji domu ludowego
w Jeziornie na cele muzealne Muzeum Wycinanki Polskiej” (w treści niniejszego pisma jako:
„Postępowanie”) nr sprawy: KDK/ZP/10/1/2017, realizowanego w ramach umowy
nr RPMA.05.03.00-14-5989/16-00 o dofinansowanie projektu „MUZEUM WYCINANKI
POLSKIEJ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
priorytetu V „Gospodarka przyjazna środowisku” działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

PYTANIE WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ
Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej jako „ustawa
Pzp”, Zamawiający – Konstanciński Dom Kultury1, przedstawia pytanie do treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (dalej jako „SIWZ”) wraz z odpowiedzią:
Pytanie 1:
„Czy jest możliwość skorzystania z sąsiedniej działki za budynkiem Jaworskiego 18 dla celów
budowy- zaplecze?”
Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający informuje, że istnieje taka możliwość - na sąsiedniej działce oznaczonej jako
dz. nr ew. nr 10/28 obrębu 02-02 w części bezpośrednio graniczącej z działką nr ew. 10/27
obrębu 02-02 od strony północno-wschodniej (tj. teren za budynkiem będącym przedmiotem
inwestycji).
Powyższa odpowiedź na pytanie są wiążąca dla wykonawców i stanowi integralną część
SIWZ.
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Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania ofert wstępnych nie ulega zmianie.
Przewodnicząca Komisji Przetargowej
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Karolina Długołęcka
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