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Jastrzębie - Zdrój, 04.04.2014 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy:

zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego
na Wykonanie miejsca rekreacji łącznie z wiatrołapem oraz zejściem do miejsca
rekreacji na obszarze zlokalizowanym w bezpośrednim otoczeniu Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2
Z DNIA 04.04.2014 r.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie SIWZ, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4
ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ
następujące zmiany:
Pytanie 1
Proszę o wyjaśnienie czy wiatrołap ma być wykonany jako aluminium ciepłe czy zimne.
Odpowiedź:
Wiatrołap ma być wykonany jako aluminium zimne (profil zimny).
Pytanie 2
Proszę o potwierdzenie, że przy schodach terenowych należy wykonać obustronne balustrady ze
stali nierdzewnej. Brak tych balustrad w przedmiarach.
Odpowiedź:
Przy schodach terenowych należy wykonać obustronne balustrady ze stali nierdzewnej.
Pytanie 3
Brak rysunku wymiarowego chodników i placów (odległości od budynku oraz poszczególnych
chodników.).
Odpowiedź:
Wymiary chodników i placów są podane w projektach budowlano - wykonawczych załączonych do
SIWZ. Chodniki i place należy wykonać zgodnie z dokumentacją.
Pytanie 4
Brak przedmiaru dot. urządzeń zabawowych, siłowni ścieżki zdrowia, nawierzchni na placach.

Odpowiedź:
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ
w następujący sposób - dodaje Przedmiar robót dot. urządzeń zabawowych, siłowni, ścieżki
i nawierzchni. Przedmiar ma wyłącznie charakter poglądowy.
Ponadto, Zamawiający dołącza do niniejszego pisma Przedmiar robót dot. urządzeń
zabawowych, siłowni, ścieżki i nawierzchni.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
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