DZP/38/382-13/14

Jastrzębie - Zdrój, 31.03.2014 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 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1
Z DNIA 31.03.2014 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, 4 i 4a
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
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy SIWZ pkt 3.11 a dokumentacją
projektową. W pkt 3.11 Zamawiający określił, że konstrukcje ze stali wielofunkcyjnych urządzeń
rekreacyjnych powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie i malowane
proszkowo. Natomiast w dokumentacji projektowej część urządzeń jest na profilu aluminiowym lub
ze stali nierdzewnej malowanym proszkowo. Prosimy o wyjaśnienie, czy w doborze urządzeń
mamy sugerować się parametrami jakościowymi i technicznymi zawartymi w dokumentacji
projektowej, czy zapisem w SIWZ?
Czy w przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego typu stal nierdzewna, rozumiemy iż ma
być ona również ze wzmocnieniem wewnętrznym i malowana proszkowo?
Odpowiedź:
Ofertę należy przygotować zgodnie z minimalnymi wymogami dokumentacji projektowej:
- urządzenia na plac zabaw - w wzmocnionej konstrukcji aluminiowej malowanej proszkowo lub
w wzmocnionej konstrukcji ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo,
- urządzenia siłowni zewnętrznej stalowe, ocynkowane kąpielowo i malowane proszkowo.
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ
w następujący sposób:
- w pkt 3.11. SIWZ zmienia zapis z:
„3.11. Konstrukcje wykonane ze stali wielofunkcyjnych urządzeń rekreacyjnych powinny być
zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie i malowane proszkowo.”
na:

„3.11. Elementy konstrukcyjne wielofunkcyjnych urządzeń rekreacyjnych powinny być zgodne
z minimalnymi wymogami dokumentacji projektowej:
- urządzenia na plac zabaw - w wzmocnionej konstrukcji aluminiowej malowanej proszkowo lub
w wzmocnionej konstrukcji ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo,
- urządzenia siłowni zewnętrznej stalowe, ocynkowane kąpielowo i malowane proszkowo.”
- we Wzorze umowy (Załącznik nr 12 do SIWZ), w § 2 w ust. 5 zmienia zapis z:
„5. Konstrukcje wykonane ze stali wielofunkcyjnych urządzeń rekreacyjnych są zabezpieczone
antykorozyjnie przez ocynkowanie i malowane proszkowo.”
na:

„5. Elementy konstrukcyjne wielofunkcyjnych urządzeń rekreacyjnych powinny być zgodne
z minimalnymi wymogami dokumentacji projektowej:
- urządzenia na plac zabaw - w wzmocnionej konstrukcji aluminiowej malowanej proszkowo lub
w wzmocnionej konstrukcji ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo,
- urządzenia siłowni zewnętrznej stalowe, ocynkowane kąpielowo i malowane proszkowo.”
Pytanie 2
W związku z dużym zakresem obejmujący zamówienie pod nazwą: „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”,
wiążącym się z przygotowaniem oferty cenowej prosimy o przedłużenie terminu składania ofert co
najmniej o 7 dni.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
- w pkt 19.7. SIWZ zmienia zapis z:
„19.7. Wadium w pozostałych formach należy załączyć w formie oryginału do oferty i złożyć
w sekretariacie WSzS Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, I piętro, pokój A1 do 03.04.2014 r. do godziny
1000.”
na:
„19.7. Wadium w pozostałych formach należy załączyć w formie oryginału do oferty i złożyć
w sekretariacie WSzS Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, I piętro, pokój A1 do 10.04.2014 r. do godziny
1000.”.
- w pkt 20.10. SIWZ zmienia zapis z:
„20.10. Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego
oraz opisanej w następujący sposób:
„Oferta 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”
NIE OTWIERAĆ przed 03.04.2014 r. godz. 1030, znak sprawy: DZP/38/382-13/14”
na:
„20.10. Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego
oraz opisanej w następujący sposób:
„Oferta 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”
NIE OTWIERAĆ przed 10.04.2014 r. godz. 1030, znak sprawy: DZP/38/382-13/14”

- w pkt 21.1. SIWZ zmienia zapis z:
„21.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie WSzS Nr 2, w pokoju A1
(na I piętrze), do dnia 03.04.2014 r. do godz. 1000 (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz.
od 725 do 1430).”
na:
„21.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie WSzS Nr 2, w pokoju A1
(na I piętrze), do dnia 10.04.2014 r. do godz. 1000 (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz.
od 725 do 1430).
- w pkt 21.3. SIWZ zmienia zapis z:
„21.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2014 r. o godz. 1030, w siedzibie Zamawiającego,
w Sali konferencyjnej, w pokoju A21 (na I piętrze).”
na:
„21.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.04.2014 r. o godz. 1030, w siedzibie Zamawiającego,
w Sali konferencyjnej, w pokoju A21 (na I piętrze).”
W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy PZP,
zmienia treść ogłoszenia.
Ponadto, Zamawiający dołącza do niniejszego pisma SIWZ wraz z załącznikiem (Wzór
umowy) po zmianach z dnia 31.03.2014 r.
Nowy termin składania ofert: 10.04.2014 r. godz. 10:00.
Nowy termin otwarcia ofert: 10.04.2014 r. godz. 10:30.
Miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

Z poważaniem
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