
 

 

    Otwock,  dnia 19.12.2019r. 

  

Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego 

 

Informacja dla Wykonawców 

 

 

Dotyczy zapytania ofertowego na: budowę małej architektury na terenie SP ZOZ Szpitala 

Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. 

 

Szanowni Państwo, 

 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Zapytania 

ofertowego dotyczące przedmiotowego postępowania. 

Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.  

 

Pytanie 1. 

Uprzejmie proszę o informację nt. wysokości środków finansowych zabezpieczonych na realizację 
w/w zadania.  
Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu otwarcia ofert może poinformować na temat wysokości środków finansowych 

zabezpieczonych na realizację ww. zadania. Zamawiający informuje jedynie, że wartość 

szacunkowa inwestycji została określona na poziomie ok. 46 tyś zł. netto. 

Pytanie 2. 

Proszę o informację nt. kolorystyki urządzeń siłowni. Chcielibyśmy wiedzieć, czy skłonią się 
Państwo do propozycji kolorystycznej (RAL6006/7032), czy będzie ona indywidualna, co implikuje 
cenę wyrobów.  
Odpowiedź: 

Zamawiający nie dookreśla kolorystyki urządzeń siłowni. Zamawiający wymaga aby wyłoniony 

Wykonawca zaproponował minimum dwie kolorystyki urządzeń uwzględnione w ofercie cenowej i 

nie powodujące dodatkowych kosztów oraz wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy. 

Pytanie 3. 

Czy inwestor wymaga określonego zabezpieczenia przed korozją urządzeń siłowni, czy zgodnie  

z treścią zapytania, urządzenia  mają być zabezpieczone  antykorozyjnie poprzez ocynk, wraz  

z malowaniem proszkowym farbami poliestrowymi odpornymi na promieniowanie UV? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż urządzenia mają być wykonane z  konstrukcji metalowej, zabezpieczone 

ocynkiem metodą ogniową i malowane proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi na 

promieniowanie UV. 



 

 

Pytanie 4. 

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia Aprobaty technicznej ITB oraz Certyfikatu 

zgodności z tą aprobatą, a także Deklaracji zgodności dla wyrobów budowlanych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia ww. dokumentów. 

Pytanie 5. 

Czy Zamawiający dopuszcza dowolność w wyborze krzewów do posadzenia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza dowolność w wyborze gatunków krzewów przeznaczonych do posadzenia 

w ramach przedmiotu umowy. 

Pytanie 6. 

Na czym polegają roboty porządkowe? 

Odpowiedź: 

Roboty porządkowe polegają na uporządkowaniu obszaru, na którym zamontowane zostały 

urządzenia z odpadów powstałych na skutek montażu urządzeń. 

Pytanie 7. 

Czy jest możliwość negocjowania warunków umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości negocjowania warunków umowy. 

  Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa  

SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku 

 

Lek. Grażyna Żarnowiecka 

 


