
                                                                                            Otwock – Świerk, dnia  24.02.2017 r. 

                                                               

Dotyczy:  

Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy pomieszczenia 107 na potrzeby pracowni 

radiochemicznej w budynku R 1 w siedzibie ZUOP w Otwocku – Świerku. 

Zamawiający informuję, iż trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych  (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), otrzymał prośbę o udzielenie odpowiedzi na 
następujące pytania:  

Nawiązując do wcześniejszych odpowiedzi Zamawiającego, Wykonawca identyfikuje cały czas 

problemy związane z osłonami z niemieckiej firmy Walischmiller Engineering GmbH. Z uwagi na krótki 

czas do wykonania rzetelnej oferty wnioskujemy ponownie o wyłączenie z przedmiotu zamówienia 

pozycji przedmiaru budowlanego od nr 31 do 35. 

Wskazana przez Zamawiającego firma pytana o ofertę zadała nam szereg pytań dotyczących stanu 

faktycznego montażu manipulatorów i od tego uzależniła cenę oferty i czas dostawy z montażem. 

Wskazała też, że oferta jaką złożyła wcześniej Zamawiającemu nie obejmowała kosztów montażu. Aby 

zamontować osłony należy dokładnie sprawdzić na miejscu istniejące  już manipulatory i dopiero wtedy 

można określić zakres koniecznych prac.  

Wobec braku możliwości otrzymania oferty z uwagi na brak wiedzy dostawcy o tych istotnych 

czynnikach wpływających na cenę i termin jeszcze raz wnioskujemy o wyłączenie tego zakresu  robót z 

przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź na pytanie  

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 4 z 22.07.2017 r.,  Zamawiający prosi 

zwrócić uwagę, iż doprecyzowany zakres  opis przedmiotu zamówienia pozycji 31 do 35 nie obejmuje 

montażu.  

Z oceny Zamawiającego wynika, iż wątpliwości Wykonawcy, który zadał w/w pytanie dotyczą wyłącznie 

samego montażu osłon niemieckiej firmy Walischmiller Engineering GmbH. W związku z tym 

Zamawiający uznał za zasadne wyłączenie z pozycji  nr 31 do 35 przedmiaru budowlanego,  wyłącznie 

samego montażu wymienionych pozycji. Tym samym w przedmiarze budowlanym pozostanie dostawa 

pozycji 31 do 35 bez ich montażu.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny uwzględnić w ofercie wyłącznie dostawę w/w urządzeń (poz. 31 – 

35 ) bez ich montażu. Zamawiający montaż w/w urządzeń przeprowadzi we własnym zakresie.  

 

Ze względu iż w/w zmiana ma w nieznaczny ale jednak wpływ na opis przedmiotu zamówienia 

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 27.02.2017 r. do godz. 14.  

 


