
                                   
 

TABLICA OGŁOSZEŃ / strona internetowa   zamawiającego 
SPZOZ-ZP/1RB/2016                                            Kępno, dnia  19.01.2017r. 
 

              
              WSZYSCY   WYKONAWCY          

                                     ODPOWIEDZI na ZAPYTANIA do SIWZ 
 
 

Działając na podstawie art.38 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., 
poz.2164 ze zmianami) - Dyrekcja   Samodzielnego   Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie w 
nawiązaniu do przesłanych   pytań do SIWZ  dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. 
„Budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratowniczych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Kępnie przy ul. Szpitalnej 7”. (znak: SPZOZ-ZP/1RB/2016) –  udziela następującej odpowiedzi i modyfikuje zapis: 
 

W dniu wczorajszym tj. 18.01.2017r. na skierowane pytanie przez jednego z Uczestników postępowania o treści: 
”Pytania -  nr 1    

7. Zawracamy się z prośbą o możliwość zmiany technologii wykonania płyty lądowiska z technologii szalunku 

traconego na technologię budowy z prefabrykatów. Metoda ta powoduje mniejsza uciążliwość dla 

funkcjonowania szpitala podczas prowadzenia prac budowlanych.    

Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi: 

Odpowiedź:    Zamawiający wyraża zgodę na zmianę technologii.” 
 

W związku z uzyskaniem dodatkowych informacji od instytucji, która  dofinansowuje powyższy projekt 

Zamawiający anuluje udzieloną odpowiedź i  poniżej modyfikuje zapis odpowiedzi : 

Pytania -  nr 1    

7. Zawracamy się z prośbą o możliwość zmiany technologii wykonania płyty lądowiska z technologii szalunku 

traconego na technologię budowy z prefabrykatów. Metoda ta powoduje mniejsza uciążliwość dla 

funkcjonowania szpitala podczas prowadzenia prac budowlanych.    

Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi: 

Odpowiedź:    Zamawiający  NIE  wyraża zgody na zmianę technologii. Płyta lądowiska ma być wykonana 

zgodnie z technologią przyjętą w projekcie. 

Pytania -  nr 2    
W związku z możliwością zmiany technologii realizacji robót  proszę o przesuniecie terminu składania ofert dla 
zadania  „Budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratowniczych wraz z niezbędną infrastrukturą na 
potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Kępnie przy ul. Szpitalnej 7 „  na dzień 30.01.2017. 
Zmiana technologii wymaga wykonania dodatkowych  czasochłonnych obliczeń . 
Odpowiedź:    Zamawiający  NIE  wydłuża terminu składania ofert do dnia 30.01.2017r. 
 

TERMIN SKŁADANIA OFERT  do dnia 24 stycznia 2017r. do godziny 11:00, natomiast   

termin  OTWARCIA OFERT wyznacza na dzień   24 stycznia 2017r. – godz. 11:30. 

         Dokument podpisał: 
 

        Dyrektor SPZOZ w Kępnie 
                  mgr inż. Andrzej  Jackowski 
                                                           


