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Znak: AE/ZP-27-35/18                                        Tarnów, 2018-06-07 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 548 000 EURO na wykonanie zadania pn. 

„Nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku technicznego 

(kotłowni) na serwerownię szpitalną wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku i niezbędną  

infrastrukturą techniczną dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie”. 

 
W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

 

1.   Zamawiający w dniu 1.06.2018 w odpowiedzi na pytanie nr 18 "w której pozycji przedmiaru 

umieścić" odpowiedział "w kilku". Wykonawca raz jeszcze prosi o udzielenie odpowiedzi na 

zadane pytanie w której pozycji przedmiaru umieścić: 

a/ gips budowlany szpachlowy - 144 kg 

b/ gips budowlany zwykły - 288 kg 

c/ rura elektroinstalacyjna RLHF 16 - w poz. nr 111 obmiar wynosi 320m natomiast rury w 

zestawieniu wpisano 783,4 m. 

Wykonawca przypomina, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy PZP "Przedmiot zamówienia opisuje 

się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 

określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 

sporządzenie oferty." Odpowiedź Zamawiającego: "w kilku" nie jest ani jednoznaczna ani 

wyczerpująca. Po przeniesieniu udostępnionego przedmiaru do programu kosztorysowego 

powyższe materiały albo nie występują wcale, albo są w innej finalnie ilości. Wynika z tego, że 

projektant umieścił te materiały ręcznie. Wykonawca nie jest w stanie domyśleć się, w której 

pozycji rzeczony materiał umieścić ani w jakiej finalnie ilości i uniemożliwia mu to złożenie 

oferty nie narażając się przy tym na jej odrzucenie przez Zamawiającego. 
 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad.1 
Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany Przedmiaru robót branża Elektryczna i Teletechniczna - 

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Zmieniony Załącznik Nr 17 do SIWZ – Przedmiar robót branża Elektryczna i 

Teletechniczna został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.  

 

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.1, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:  

- składanie ofert do dnia 14.06.2018r godz. 10:00  

- otwarcie ofert w dniu 14.06.2018r. godz. 11:00  
oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.9, V, 

X.1 i XI.1, Załączniku Nr 17 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


