Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 82915 – 2010 data 13.04.2010 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
SP ZOZ Starogardzkie Centrum Rehabilitacji, ul. Hallera 21/1, 83-200 Starogard Gdański,
woj. pomorskie, tel. 58 7750337, fax. 58 7750337.
SEKCJA II: PYTANIA ODPOWIEDZI
Na podstawie artykułu 38 ust. 2 zamawiający przekazuje treść zapytań do SIWZ wraz z
odpowiedzią:
1. Zwracam się z prośbą o zmianę treści załącznika nr 1 do SIWZ na w/w zadania.
Zmiana miała by dotyczyć zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10 %
na 5 % dot. paragraf 16 ust. 1 projektu umowy.
Informuję, że dokonujemy zmiany treści załącznika nr 1 do SIWZ na w/w zadania.
Punkt 17 ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
W celu zabezpieczenia roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub
nienależnego zabezpieczenia wynosi 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub w kilku z niżej wymienionych
form:
pieniądzu,
1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
2. Proszę o uzupełnienie przedmiaru pozycji 38 – izolacje przeciwwilgociowa z papy
zgrzewalnej pod ścianki działowe w pozycji tej wpisano 0.
Informuję, że 0 było błędnie podane podajemy prawidłowy przedmiar:
W odpowiedzi na zapytanie oferenta dotyczące przedmiaru robót w poz 38 informuję że
należy w przedmiarze robót ująć izolację pod ścianki działowe z papy asfaltowej
termozgrzewalnej modyfikowanej w ilości 5,70 m2 w związku z wystąpieniem błędu
technicznego .
wg przedmiaru:.
(2.30+1.56+0.12+3.80+2.30*2+1.56+0.12+2.55+2.94+1.68+1.90+1.30+2.99+1.10)*0.20
3. Dokumentacja projektowa budowlana i elektryczna jest niezgodna z dokumentacją
projektową sanitarną. Proszę o wskazanie, która dokumentacja projektowa
obowiązuje oraz w związku z błędami projektowymi proszę o poprawę

przedmiaru sanitarnego bądź budowlanego i elektrycznego. Przykład pom. 1.13 i
1.14.
•
•
•

rysunek A-2 (budowlany)
rysunek 1, 3, 5, 7 (sanitarny
rysunek 1, 2 (elektryczny).

Podajemy zgodną dokumentację projektową budowlaną i elektryczną i sanitarną.
>> DO POBRANIA <<
SEKCJA III: ZMIANY W OGŁOSZENIU
W związku z dokonaną modyfikacją SIWZ – zamawiający przesuwa otwarcie ofert na
dzień 30.04.2010 godz 11:20, termin nadsyłania ofert 30.04.2010 godz 11:00.

