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NZ/345/2021       Jelenia Góra, dnia 10.06.2021 r. 

                                                             

    DO   WYKONAWCÓW 

 

ZP/PN/22/05/2021 Dostawa, montaż i uruchomienie dźwigów osobowo-towarowych (2 

szt.) w tym demontaż istniejących dźwigów w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym 

Kotliny Jeleniogórskiej. NUMER OGŁOSZENIA: 2021/BZP 00069224/01 Z DNIA 

2021-05-31  

         Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 

6, 58-506 Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania 

jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.  

ZESTAW 2: 

Pytanie nr 1: 

Zwracam się z pytaniem czy podany termin 12 tygodni na realizację zadania jest 

bezwzględny? Termin produkcji i dostawy urządzeń wynosi 12 tygodni. Do tego należy 

doliczyć demontaż i montaż, który zajmie 8-10 tygodni na jedną windę. Przy założeniu, że 

realizujemy jedna winda po drugiej (czyli nie wyłączamy dwóch wind w jednym czasie) czas 

realizacji od dnia podpisania umowy może zamknąć się w terminie 32 tygodni. Będę 

wdzięczny za  potwierdzenie. 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówienia (do 12 tygodni od daty podpisania 

umowy) ulega zmianie. Nowy termin realizacji zamówienia: do 20 tygodni od daty 

podpisania umowy. 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje następujących zmian w SWZ:  

W SWZ było: 

6. Termin i miejsce realizacji zamówienia 

6.1. Termin realizacji zamówienia: do 12 tygodni od daty podpisania umowy.  
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Jest: 

6. Termin i miejsce realizacji zamówienia 

6.1. Termin realizacji zamówienia: do 20 tygodni od daty podpisania umowy.  

W Formularzu oferty - Załącznik nr 2 do SWZ było: 

2) Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 12 tygodni 

od daty podpisania umowy. 

W Formularzu oferty - Załącznik nr 2 do SWZ jest: 

2) Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 20 tygodni 

od daty podpisania umowy. 

We Wzorze umowy – Załącznik nr 3 do SWZ było: 

§ 2. pkt 3:  

3. Całość prac stanowiących Przedmiot umowy wykonana zostanie w ciągu 12 tygodni od 

chwili podpisania umowy tj. najpóźniej do dnia ............. (zgodnie ze złożoną ofertą).  

We Wzorze umowy – Załącznik nr 3 do SWZ jest: 

§ 2. pkt 3:  

3. Całość prac stanowiących Przedmiot umowy wykonana zostanie w ciągu 20 tygodni od 

chwili podpisania umowy tj. najpóźniej do dnia ............. (zgodnie ze złożoną ofertą).  

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje 

stanowią integralna część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców 

biorących udział w w/w postępowaniu. 

                                                                                                                          Z poważaniem 
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