Babsk 15.04.2013r
Dotyczy: postepowania na wyłonienie Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa
Hal produkcyjnych o łącznej pow. 4000m2 wraz z zapleczem socjalnym oraz wykonanie
fundamentów pod węzeł betoniarki w Babsku przy ul. Polnej 3”
Informujemy , że dniu 12.04.2013r do ZAPYTANIA OFERTOWEGO na w/w zadanie
wpłynęły jeszcze pytania:
1.

Proszę zamawiającego o wniesienie do umowy poniższych zmian:
Zabezpieczenie – pkt. 4.10
Pkt.4.10.8 – zwolnienie 90% zabezpieczenia
Proszę o zmianę zapisu, że na czas realizacji robót jako zabezpieczenie należytego
wykonania umowy dajemy gwarancję w wysokości ……… , a potem na czas trwania
gwarancji jakości , tj. ………….lat dajemy gwarancję ubezpieczeniową należytego
wykonania obowiązków gwaranta (lub obowiązków wykonawcy z tytułu rękojmi za
wady) w wysokości …………….
Kary:
pkt.4.11.1.b – proszę o obniżenie kar do 0,01% za każdy dzień opóźnienia
pkt.8.1.2 a – proszę o wykreślenie tego punktu

2.

Zamawiający wymaga załączenia kserokopii bilansów oraz rachunków zysków i strat
za okres ostatnich trzech lat
Czy zamawiający uzna warunek za spełniony , jeżeli do oferty załączymy bilans oraz
rachunek zysków i strat za 2009, 2010, 2011 a za rok 2012 sprawozdanie F 0-1 za IV
kwartał 2012 r?

Wyjaśnienia:
Ad.1 Nie widzimy podstaw i nie możemy zmieniać warunków zamówienia w trakcie
trwania postępowania.
Jednocześnie informujemy , że wadium i zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania
przedmiotu umowy może być wniesione w następujących formach:
a. w pieniądzu – PRZELEWEM
b. poręczeniach bankowych
c. gwarancjach bankowych
d. gwarancjach ubezpieczeniowych
Ad.2 Zgadzamy się aby został załączony bilans oraz rachunek zysków i strat za 2009, 2010,
2011 a za rok 2012 sprawozdanie F 0-1 za IV kwartał 2012 r.
Pozdrawiam
Krzysztof Bańkowski
tel: 605 940 631
krzysztofbankowski@sienkiewicz.com.pl
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Zakład produkcyjny w Babsku
SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z o.o.
ul. Polna 3
BABSK
96-200 Rawa Mazowiecka
tel/fax: (46) 814-70-39

Siedziba Spółki:
SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z o.o.
04-761 Warszawa
ul. Zwolenska 64A
NIP: 113-00-22-302
REGON: 010007690

babsk@sienkiewicz.com.pl

KRS: 38922
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydzial Gospodarczy KRS
Kapital zakladowy: 50000,00 zl

