Zduńska Wola, dnia 18-11-2013

Samodzielny Publiczny Zakład
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
98-220 Zduńska Wola
Ul. Szadkowska 2

Uczestnicy postępowania

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że w dniu 15-11-2013 roku do Zamawiającego wpłynęła
prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia , w
postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 z póź.zm.) w
trybie przetarg nieograniczony na :
„ Termomodernizacja SPZPOZ Poradnia dla dzieci ul. Mickiewicza 4 w
Zduńskiej Woli „ .
Treść wspomnianej prośby jest następująca:
1. czy inwestor przewiduje przedłużenie terminu wykonania w/w/ inwestycji w
przypadku gdy warunki atmosferyczne uniemożliwią prawidłowe
technologicznie wykonanie prac, zgodnie ze sztuką budowlaną w terminie
przewidzianym w SIWZ ?.
Stanowisko ( wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 - wykonawca może
zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ , zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie , jednak nie później niż :
1. ……..
2. ……..
3. na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 – pod warunkiem , że wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia , w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia w
pkt. 8.1. zapisał „ wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o
wyjaśnienie treści siwz , zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie , jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął
do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 14 listopada 2013 roku.
W związku z powyższym informujemy, że pytanie wpłynęło po terminie .

Włodzimierz Mosiński
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