Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
Ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły

13.08.2019r.

WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Znak sprawy: ZP-381-37/2019
Dot. postępowania na dofinansowanie na zmniejszenie zużycia energii w budownictwie
dla budynku Stacji Uzdatniania Wody oraz archiwum dokumentacji medycznej
należącego do SP ZOZ w Szamotułach
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że wpłynęły
następujące zapytania odnośnie treści dotyczących przedmiotu zamówienia, na które
Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:
Pytanie nr 1:
w nawiązaniu do zapytania ofertowego na wykonanie zadania: DOFINANSOWANIE NA
ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII W BUDOWNICTWIE DLA BUDYNKU STACJI
UZDATNIANIA WODY ORAZ ARCHIWUM DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
NALEŻĄCEGO DO SPZOZ W SZAMOTUŁACH chcielibyśmy zapytać o kubaturę i
powierzchnię budynków będących przedmiotem projektu w celu prawidłowej wyceny naszych
usług.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, iż powierzchnia budynków będących przedmiotem projektu wynosi
200 m 2, a kubatura ok. 1000 m3.
Pytanie nr 2:
Jaki jest termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz jakiego programu dofinansowania
dotyczy projekt?
Odpowiedź Zamawiającego:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 12 września 2019r.
Pytanie nr 3:
Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że formularz ofertowy jest skonstruowany
prawidłowo.
W punkcie 1.3 formularza ofertowego wymagają Państwo m.in. podania ceny zawierającej prace,
wymienione w § 2 pkt. 13 - 17 projektu umowy, natomiast jako składowych ww. kwoty wymagają
Państwo
podania
cen prac,
wymienionych
w
§
2
pkt.
11
i
12:
"Powyższa cena zawiera prace wymienione w § 2 pkt. 13 - 17 projektu umowy: których kwota
wynosi ……………. zł netto (słownie: …………….), na którą składają się:
· Za prace wymienione w § 2 pkt. 11 – ……………. netto (słownie: …………….)
· Za prace wymienione w § 2 pkt. 12 – ……………. zł netto (słownie: …………….) "
Należy zauważyć, że cenę za prace, wymienione w § 2 pkt. 11 i 12, należy podać linijkę wcześniej
("Powyższa cena zawiera prace wymienione w § 2 pkt. 1 - 12 projektu umowy: których kwota

wynosi ……………. zł netto (słownie: …………….)"). Czy taki był zamysł Zleceniodawcy?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, iż dokonał weryfikacji formularza ofertowego oraz projektu umowy.
Proszę zapoznać się z załącznikami po modyfikacjach.
…….…………………………..

