
L.p. Udzielona odpowiedź

1
Opinia Zamawiającego  będzie spotrządzona na podstawie opini biegłego sądowego lub ekspertyzy instytucji typu 

Instytut Technologii Budownictwa 

2 Zamawiający nie dopuszcza zmian 

3 Zamawiający dopuszcza, po uprzedniej konsultacji 

4 Tak, tylko w oparciu o §8 ust. 5

5 Zamawiający dopuszcza dołączenie treści warunków gwarancji Wykonawcy

6

 Zgodnie z zapytaniem ofertowym wszystkie materiały muszą posiadać niezbędne certyfikaty jeśli takie okażą się być 

wymagane oraz Zamawiający dopuszcza przedsatwienie dodatkowych dokumentów i informacji w zakresie 

przedstawionej oferty.

7 Obiekt podczas wymiany będzie funkcjonował i wyłączy piętro na którym będą prowadzone prace 

dot. Moxy Katowice Airport Pytanie do załącznika numer 2 - Wzór umowy:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość  usunięcia wad\usterek w terminie dłuższym niż umowny jeśli konieczna będzie ponowna produkcja 

materiału o czas niezbędny na wykonanie ponownej produkcji?

dot. Moxy Katowice Airport Pytanie do załącznika numer 2 - Wzór umowy:

§ 5 ust. 14; na jakiej podstawie,zasadach i wg jakich kryteriów ma być obniżone wynagrodzenie? Czy chodzi tylko o uprawnienie z  §8 ust.. 5?

dot. Moxy Katowice Airport Pytanie do załącznika numer 2 - Wzór umowy:

§ 7 ust. 3- oświadczenie gwarancyjne o jakiej treści? Czy chodzi o warunki gwarancji udzielonej przez Wykonawcę dot. przedmiotu umowy? 

Czy Zamawiający dopuszcza dołączenie jako załącznik do umowy treści warunków gwarancji Wykonawcy?

dot. Moxy Katowice Airport Pytanie do załącznika numer 2 - Wzór umowy:

§ 16 - Czy poprzez specyfikację szczegółowej dla obiektu Moxy w Katowicach Zamawijacy dopuszcza umieszczenie poniższych dokumentów: 

1. Specyfikacja techniczna produktów

2. Wizerunek wzoru

3. Ułożenie wzorów (wizualizacja powierzchni)

4. Opis warunków niezbędnych do przeprowadzenia montażu produktów

5. Załącznik ofertowy

dot. Moxy Katowice Airport:

Czy podczas realizacji prac związanych z wymianą wykładzin w obiekcie Moxy Katowice Zamawiający przewiduje funkcjonowanie obiektu? 

Jeśli tak ,to czy Zamawiający zapewni wyłączenie danej kondygnacji na której będą prowadzone prace z użytku gości hotelowych?

Jakie są wymagane terminy realizacji prac dla obiektu Moxy Katowice oraz jaki czas Zamawiający przewiduje na realizację prac dla 

pojedyńczej kondygnacji, tj. pokoje i korytarze na danym piętrze?

Ile czasu Zamawiający przewiduje na realizację całości prac w obiekcie Moxy Katowice?

Odpowiedzi na zadane pytania z dnia 07.10.2022

Pytania do dokumentów postępowania zakupowego

dot. Moxy Katowice Airport Pytanie do załącznika numer 2 - Wzór umowy:

Proszę o doprecyzowanie sformułowania w §4 ust. 2 lit. b "zgodnie z opinią Zamawiającego" oraz określenie kryteriów branych pod uwagę 

przy sporządzeniu takiej opinii.

dot. Moxy Katowice Airport Pytanie do załącznika numer 2 - Wzór umowy:

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w §4 ust. 2 lit. b o następującej treści "jeżeli istotne wady lub-usterki nie nadają się do 

usunięcia i uniemożliwiają, zgodnie z opinią niezależnego biegłego lub rzeczoznawcy posiadającego odpowiednią wiedzę specjalistyczną o 

przedmiocie umowy użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, to może on żądać ponownego wykonania przez 

Wykonawcę części Przedmiotu Umowy dotkniętej wadami – usterkami.
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8
Część o prawach autorskich zostanie wyłączona z umowy ze względu na wymogi sieci Marriott w zakresie wzoru 

dywanów 

9 Zamawiający nie dopuszczacza częściowego fakturowania. Rozliczenie na podstawie faktury całościowej

10 Brak zgody.  Zapisy zgodnie z umową 

12 Usunięcie mebli z pokoju po stronie wykonawcy 

dot. Moxy Katowice Airport, Pytanie do załącznika numer 1a:

Czy Zamawiający może wskazać czym są ogólne warunki współpracy i wskazać dostęp do nich?
11 Postanowienia umowy są nadrzędne do innych zapisów. Oświadczenie OWW nie dotyczy postępowania

dot. Moxy Katowice Airport:

Po czyjej stronie będzie usunięcie mebli z pokoi podczas wymiany wykładzin? Po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy?

dot. Moxy Katowice Airport, Pytanie do załącznika numer 2 - Wzór umowy:

Czy Zamawiający zgadza się na rozłączenie okresów gwarancji i rękojmi?

dot. Moxy Katowice Airport:

Wzornictwo dla pokoi i korytarzy objęte przedmiotem zapytania ofertowego na wymianę wykładzin jest standardowe dla obiektów Moxy w 

całej Europie  i jest realizowane również dla innych obiektów tej marki oraz wymaga akceptacji ze strony sieci Mariott. 

W kontekście § 12 (Prawa Autorskie) nie jest w zwiazku z tym możliwe przeniesienie praw do wzoru jedynie dla obiektu w Katowicach. 

Czy w związku z tym Zamawiający zgadza się na wyłączenie z umowy treści § 12 (Prawa Autorskie)?

Jeśli nie, to czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian we wzornictwie które będącym przedmiotem zapytania 

ofertowego (wizerunki wzorów znajdują się w zał 1a), które będą pozwalały na zindywidualizowanie go na potrzeby tylko obiektu Moxy 

Katowice, co pozwoli na przeniesienie majątkowych praw autorskich?

dot. Moxy Katowice Airport:

Czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie odbiory częściowe i fakturowanie mniejszych zakresów prac (np. pojedyńcza kondygnacja lub raz 

na miesiąc zgodnie z przerobem) dla obiektu Moxy Katowice? 
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