ZNAK SPRAWY ZP 07/2013
Nowe Miasto nad Pilicą, dnia 27 czerwca 2013r.

Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nowym Mieście nad Pilicą

PISMO W SPRAWIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W
TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO,

Działając w imieniu Zamawiającego, wskazuję co następuje:
Treść wniosku nr 1: Proszę o udostępnienie rysunków instalacji centralnego ogrzewania
dla budynków Przychodni Rejonowej w Drzewicy, Zespołu Wyjazdowego SP ZOZ oraz
Kolumny Transportu Sanitarnego SP ZOZ.
Treść odpowiedzi Zamawiającego na wniosek nr 1: Projekt instalacji centralnego
ogrzewania Przychodni Rejonowej w Drzewicy został umieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego w dniu 14 czerwca 2013r. wraz z treścią ogłoszenia o zamówieniu i
pozostałą dokumentacją i pozostaje tam nadal. Projekty instalacji Zespołu Wyjazdowego SP
ZOZ oraz Kolumny Transportu Sanitarnego SP ZOZ zaś znajdują się w załączeniu do
przedmiotowego pisma.
Treść wniosku nr 2: W ust. XI. pkt. 1 SIWZ Zamawiający pisze, że „Za termin wniesienia
wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Zamawiającego lub złożenie
oryginału gwarancji lub poręczeniach na ręce Zamawiającego".
1. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie terminu "na ręce
Zamawiającego", i sprecyzowanie gdzie Wykonawca ma złożyć oryginał
gwarancji lub poręczenia.
2. Prosimy o podprecyzowanie, czy Zamawiający za termin uważa "dzień" wpływu
środków lub gwarancji i poręczeń jak napisano w w/w pkt. SIWZ, czy zapis
powinien brzmieć: „Za termin wniesienia wadium uważa się wpływ środków na
konto Zamawiającego lub złożenie oryginału gwarancji lub poręczeń na ręce
Zamawiającego do dnia oraz godziny składania ofert, tj. Do 01.07.2013 r. do godz.
10.00"?
Treść odpowiedzi Zamawiającego na wniosek nr 2: Za termin wniesienia wadium uważa się
chwilę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego lub doręczenie
do sekretariatu Dyrektora Zamawiającego, znajdującego się na pierwszym piętrze budynku
Administracji SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą przy ulicy Tomaszowskiej 43 w Nowym
Mieście nad Pilicą, oryginału dokumentu gwarancji lub oryginału dokumentu poręczenia
do chwili składania ofert, która przypada na godzinę 10:00 w dniu 04 lipca 2013r.
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Treść zapytania nr 3: W związku z przygotowaniem oferty przetargowej przez naszą firmę,
proszę o wyjaśnienie czy w budynku Szpitala SP ZOZ grzejniki mają być dostarczone przez
Inwestora czy dostarcza Wykonawca, oraz czy w związku ze zmianą ilości grzejników
należy ująć w przedmiarze zawory zgodnie z ilością grzejników.
Treść odpowiedzi Zamawiającego na wniosek nr 3: Grzejniki dostarcza Wykonawca i zawory
należy dobrać do podanej liczby grzejników.

za Zamawiającego: Paweł Michalski
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