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Nowe Miasto nad Pilicą, dnia 25 czerwca 2013r. 
 

         
       Samodzielnego Publicznego  
       Zakładu  Opieki Zdrowotnej  
       w Nowym Mieście nad  Pilicą 
 

 
PISMO W SPRAWIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W 

TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO,  
 

Działając w imieniu Zamawiającego, wskazuję co następuje: 
 
Treść zapytania nr 1: W budynku warsztatowym zgodnie z przedmiarem jest 524,52 m2 
ocieplenia dachu a w SIWZ 647 m2. Proszę o informację jaką ilość izolacji należy przyjąć do 
wyceny. 
Treść odpowiedzi Zamawiającego na zapytanie nr 1: Wg przedmiaru powierzchnia 
ocieplenia dachu to 586,44m² i taką wartość należy przyjąć do wyceny. 
 
Treść wniosku nr 2: Ze względu na różnice w ilości i wielkości ślusarki w zespole 
wyjazdowym między przedmiarem a zestawieniem proszę o przekazanie ostatecznego 
zestawienia ślusarki. 
Treść odpowiedzi Zamawiającego na wniosek nr 2: Do przedmiaru został omyłkowo 
wstawiony wykaz z innego budynku. Prawidłowy przedmiar znajduje się w załączeniu. 

 
Treść zapytania nr 3: W zespole wyjazdowym zgodnie z przedmiarem jest 198,56 m2 
docieplenia dachu a w SIWZ 236,3 m2. Proszę o informację jaką ilość docieplenia należy 
przyjąć do wyceny. 
Treść odpowiedzi Zamawiającego na wniosek nr 3: Do wyceny należy przyjąć wartość 
zgodnie z przedmiarem tj. 198,56 m². 
 
Treść zapytania nr 4: W budynku kolumny transportowej zgodnie z przedmiarem jest 
226,79 m2 docieplenia dachu a w SIWZ 243 m2. Proszę o informację jaką ilość docieplenia 
należy przyjąć do wyceny. 
Treść odpowiedzi Zamawiającego na zapytanie nr 4: Do wyceny należy przyjąć wartość 
zgodnie z przedmiarem tj. 226,79 m². 

 
Treść zapytania nr 5: W budynku kolumny transportowej zgodnie z przedmiarem jest 
277,29 m2 docieplenia ścian nadziemia a w SIWZ 377 m2. Proszę o informację jaką ilość 
docieplenia należy przyjąć do wyceny. 
Treść odpowiedzi Zamawiającego na zapytanie nr 5: Do wyceny należy przyjąć wartość 
zgodnie z przedmiarem tj. 277,29 m². 
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Treść wniosku nr 6: Ze względu na różnice w ilości i wielkości ślusarki w budynku kolumny 
transportowej między przedmiarem a zestawieniem proszę o przekazanie ostatecznego 
zestawienia ślusarki. 
Treść odpowiedzi Zamawiającego na wniosek nr 6: Ilości i powierzchnie okien i drzwi 
podane na zestawieniu i w przedmiarze są zgodne. 

 
Treść zapytania nr 7: W budynku zaplecza gospodarczego zgodnie z przedmiarem jest 
206,81 m2 docieplenia ścian a w SIWZ 207,1 m2. Proszę o informację jaką ilość docieplenia 
należy przyjąć do wyceny. 
Treść odpowiedzi Zamawiającego na zapytanie nr 7: Do wyceny należy przyjąć wartość 
zgodnie z przedmiarem tj. 206,81 m². 
 
Treść wniosku nr 8: Ze względu na różnice w ilości i wielkości ślusarki w budynku zaplecza 
gospodarczego między przedmiarem a zestawieniem proszę o przekazanie ostatecznego 
zestawienia ślusarki. 
Treść odpowiedzi Zamawiającego na wniosek nr 8: W pozycji nr 8 lp. 1 zamiast wartości: 
1104,24m² powinno być 11,04m² (błąd wynikający z niewstawienia przecinka w wymiarze 
okna). Prawidłowy przedmiar znajduje się w załączeniu. 
 
Treść zapytania nr 9: W budynku zaplecza gospodarczego zgodnie z przedmiarem jest 
141,74 m2 docieplenia dachu a w SIWZ 143 m2. Proszę o informację jaką ilość docieplenia 
należy przyjąć do wyceny. 
Treść odpowiedzi Zamawiającego na zapytanie nr 9: Do wyceny należy przyjąć wartość 
zgodnie z przedmiarem tj. 141,74 m². 
 
Treść zapytania nr 10: W związku z różnicami w ilościach grzejników we wszystkich 
budynkach objętych przetargiem między przedmiarem, SIWZem a projektem, proszę o 
informację czym Wykonawca powinien się sugerować przy wycenie. 
Treść odpowiedzi Zamawiającego na zapytanie nr 10: Zestawienie grzejników do wszystkich 
obiektów znajduje się w załączeniu. 
 
Treść wniosku nr 11: W związku z wieloma wątpliwościami i nieścisłościami w przekazanej 
dokumentacji uprzejmie proszę o przesunięcie terminu składanie ofert do dnia 05.07.2013 
r. 
Treść odpowiedzi Zamawiającego na wniosek nr 11: Zamawiający uznając zasadność 
wniosku jw., wskazując na zapis art. 12a ust. 2 upzp, przedłuża termin składania ofert do 
godziny 10:00 w dniu 04 lipca 2013r. 
 
 
     za Zamawiającego: Paweł Michalski 


