
Samodzielny Publ

l(lliriskiego 29

0E-110 Siedlce

Zakfad Opieki Zdrowotnej

Pismo: wylppozl?: 20t8ls

ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Poris

tJprzejmie informu , i2 do Zamawiajqcego wplynqta prrciba o wyja6nienie

istotnvch warunk6 zamowienia, w posl.Qpowaniu prowadzonym na podstawie

roku Praw'o Zam6wieri Publicznych (t.j. Dz, lJ. z2O!7 r. poz,

Sied lce d nia: 2018-i 1-08

zapisu specyfikacji

przepi:;ow ustawy z

1,579 z p62n. zm.)w

runk6w udziatu w postqpowaniu bqdzie dokonana na zasadzie spelnia/nie
kazania kr:nkretnych warunk6w oznacza, ze Zamawiajqcy nie stawia 2adnych

opisane'go warunku.

oferty ofwiadczenia

dnia 29 stycznia 2

trybie przetargu ni ntczonego, na:

Wykonanie rowychr wylqcznik6w prqdu w obiektach 5P ZOZ Siedlce,,

Tre56 wspomnianej

lL.Wrozdziale6Sl
roSby jest nastqpujqca :

, w punkcie 6,.2. istnieje zaSris: ,,O udzielenie zam6wienia publir:znego mogq
ubiegai siq wyk , kt6rzy spelniajq warunki, dotyc;lqce sytuiacji ekonomicznej lull finansowej,
0cena spelniania

s;petnia," Czy brak

rvymo96w w kwestii tuacj i eko nom icznej I u b fina nsowej Wykonawc6w?

il. W rozdziale 15 S w punl<cie 15.11, zapisano: ,,Ofertq oraz pozostale dokumenty i o5wiadczenia
nale2y zlo2y( w za kniqtym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemo2liwiajqcym odr:zytanie jego

z:awartosct, oznaczo m nazwq i adresem Zamawiajqcego oraz opisany w nastqpujqcy spos6b:

,,,Oferta na: Wyk nie przecilvpoz;arowych wytqcznik6w prqdu w obiektach sp zoz Siedlce NIE

18-11-09 godz. L0:05"." Proszr; o sprostowanie czy jest to pomylkq skoro punktOTWIERAC przed:

16,3 SIWZ m6wi: Otwarcie ofert nastqpi w dniu: 2018-11,-1,2 o godz. 1-0:05, w siedzibie
j nr sala konferc.rrcyina."ila m awiajqcego,

:r. 12,LL20I8 r. ust

normalnie. Proszq o

nowiono dniem wolnym od pracy. Wiem, 2e plac6wki rnr:dyczne funkcjonujq
'ormacjq czy termirr skladania oraz otwarcia ofert ulegnie zmianie?

Sitanowisko (wyjaSn

t\d. 1-

a) Zamawiajqcego w przedmiotowej kwestii jest nastqpujzlce:

'trok. Zontawiojqcy

Oceno spelnia/nie

lMykonowcy.

okreila twymoqori minimolnych dotyczqcych spelniania

dokonana bqdzie na podstcrwie zalqczortego do

'llLlStrona SP Z Siedlce, sporz. Robert Misiak



Ad.2

Oferta powinno byC w nastqpujqcy spos6b:

,,Oferta no: ie przeciwpoiarowych wylqcznik6w prqdu w obiektoch SP ZOZ Siedlce NIE

OTWIERAC przed: L8-LL-L3 godz. 1.0:05"."

Ad,3

Termin sklodqnio i
ofert - do godziny 1

cia oJ'ert zostaje zmieniony na dzieri 13.71.2018r odpowiednio: skladqnie

'; otwarcie ofert - godzino L00s.

Informujemy, 2e nie z wymogiem art.38 ust.2 ulitawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Zam6wieri Publiczn

rozeslane do

(t.j, Dz. lJ.22017 r. poz.1579 z p62n. zm.), stanowisko Zamawia.iqcego zostalo

h wykonawc6w, kt6rym przekazano SIWZ,

Zamawiajqcy

2lStrona SP OZ Siedlce, sporz. Robert Misiak


