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Rzeszów, dnia 13.02.2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i
remont Kliniki Chirurgii Dzieci i Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci w
Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” realizowanego w
ramach projektu pn. „Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św.
Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dzieci”
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

I.
Po zapoznaniu się z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projektem umowy, z
uwagi na odmowę, firm ubezpieczeniowych udzielania gwarancji usunięcia wad i usterek na okres dłuższy
aniżeli 60 miesięcy, prosimy o zmianę zapisów dotyczących długości tego okresu z 84 miesięcy na 60
miesięcy lub wprowadzenie zapisu w SIWZ i umowie:
„Jeżeli okres na jaki mą zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu
wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z
jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy zaproponowanych zmian
poprzez dodanie w paragrafie 9 pkt 6 który otrzymuje brzmienie: „Jeżeli okres na jaki mą
zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z
jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.”
Na podstawie art. 38 ust .4 ustawy PZP Zamawiający zmienia treść zapisów specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w ww. zakresie.
Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 18.02.2019
r. godz. 09:00. Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się dnia 18.02.2019 r. godz. 09:30 w
Budynku Zamówień Publicznych
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