
„Nowy Szpital Wojewódzki” Sp. z o.o. 

ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław 
  

 

„Nowy Szpital Wojewódzki” Sp. z o.o., ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław, tel. +48/71/73 59 301, fax. +48/71/73 59 300, www.nszw.pl 
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Kapitał zakładowy 296.548.000 zł, KRS 0000353252, NIP 897-17-59-068, REGON 021173201 
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NSzW/30/2023/SM 

 

 WYKONAWCY 

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji pn.: „Utrzymanie w stałej sprawności technicznej 
urządzeń klimatyzacyjnych” - znak postępowania: ZP/TP/2/2023.  

 
 

Zamawiający informuje, iż wychodząc naprzeciw potrzebom Wykonawców wyznacza następujący 
termin wizji lokalnej: 24.01.2023 r. (wtorek) godz. 12:00. 

Miejsce wizji lokalnej: obiekt szpitala ul. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław 

Zbiórka: portiernia przy wejściu głównym do szpitala. 

Zgłoszenia na wizję lokalną wraz z podaniem następujących danych: 

1) dane Wykonawcy (nazwa firmy, adres siedziby, adres e-mail, telefon kontaktowy) 
2) dane uczestników (imię, nazwisko, telefon kontaktowy) 

należy przekazać za pośrednictwem platformy zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość” nie 
później niż do dnia 24.01.2023r. do godz. 10:00. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż: 
1) wszelkie wątpliwości czy nasuwające się w trakcie wizji lokalnej pytania należy zgłaszać zgodnie 

z zapisami rozdziału II SWZ jako wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, 

2) Zamawiający odpowie na wszystkie zgłoszone wnioski Wykonawców w formie wyjaśnienia treści 

SWZ, zamieszczając na stronie internetowej na której opublikowano SWZ zarówno treść 

wniosków, jak i odpowiedzi (wyjaśnienia), 

3) na terenie obiektu szpitala obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Wykonawca zobowiązany 

jest we własnym zakresie wyposażyć osoby skierowane przez niego na wizję lokalną  

w odpowiednie środki ochrony indywidualnej (maseczki), 

4) na terenie parkingów szpitala obowiązuje system płatnego parkowania –  

w przypadku korzystania z miejsc parkingowych koszty opłat parkingowych ponosi Wykonawca 

(Zamawiający nie przewiduje ich zwrotu). Cennik parkingu dostępny jest pod adresem:  

https://www.nszw.pl/public/upload/za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20regulaminu%2011%20202

2%20-%20CENNIK-sig.pdf       

UWAGA! Wizja lokalna nie jest obowiązkowa i brak w niej udziału, nie skutkuje odrzuceniem 
oferty Wykonawcy. 
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