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PCZ/NZP/ 1 /2021                Lwówek Śląski, dnia 17 sierpnia 2021 r. 

 

 

 

 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania  

 

 

 

Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na: 

Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Gryfowie Śląskim przy ul. Rzecznej 

25, 59-620 Gryfów Śląski – etap I robót. Wymiana pokrycia dachu i wykonanie ocieplenia 

stropów nad ostatnią kondygnacją budynków nr B i C oraz remont dwóch tarasów przyległych 

do budynku B i C. Znak sprawy: PCZ-NZP-9/termomodernizacja/21. 

 

W związku z wpłynięciem wniosków o wyjaśnienie treści SWZ od Wykonawców, Zamawiający działając 

na podstawie art. 284 ust. 1 i 2  Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                        

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j. ze zm.), udziela następujących wyjaśnień:  

 

(ZAPYTANIE NR 1) 

Pyt. nr 1. Dotyczy wzoru umowy. 

W § 3 projektu umowy dotyczącym terminu realizacji w pkt. 1 wskazany jest termin realizacji przedmiotu 

umowy - maksymalnie do 30 listopada 2021 roku. W związku z informacjami jakie otrzymaliśmy od 

swoich dostawców o problemach z dostępnością dachówek i innych materiałów budowlanych prosimy o 

odpowiedź na pytanie: 

- czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji zadania w przypadku udokumentowanych 

kłopotów z terminami realizacji zamówień na podstawowe materiały budowlane takie jak np. dachówka 

(termin realizacji zamówienia min. trzy miesiące od daty złożenia zamówienia, przy czym możliwość 

zamówienia towaru jest wskazana na dzień dzisiejszy przez Dostawców na połowę września) czy elementy 

więźby dachowej. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że w przypadku udokumentowanych i potwierdzonych przez Zamawiającego 

trudności z terminami realizacji zamówień podstawowych materiałów ceramicznego pokrycia dachu w tym 

dachówek, gąsiorów itp. oraz materiałów konstrukcji dachowej, Zamawiający wydłuży termin realizacji 

zamówienia o czas niezbędny do pozyskania przedmiotowych materiałów.  

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania, tj. https://miniportal.uzp.gov.pl/, pod identyfikatorem tego postępowania:  
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https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b57fb7d1-96fe-43d3-b227-b1e72c58284e                     

uaktualniony dokument pn.: 

1) SIWZ załączniki — ZMIANA1 

 

        Z poważaniem 

                   Z upoważnienia Dyrektora 

                  Łukasz Klimowski  

                                                                                                          Specjalista ds. Zamówień Publicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:                 

1) https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b57fb7d1-96fe-43d3-b227-b1e72c58284e 

2) a/a                                                                                                                                   
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