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Nowy Sącz, dnia 20.09.2012 r. 

 
Nr sprawy: MRPO/BESKIDY/11/2012 

 

 
Otrzymują: 
wg. rozdzielnika 

 
 

Dotyczy:  Przetargu jednostopniowego pn. „Dostawa wraz z instalacją pras do śmieci dla sieci 

schronisk górskich w Paśmie Beskidów-Gorców-Pienin.” 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

I. Na podst. § 10 ust. 3 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Schroniska i Hotele P.T.T.K . 
"KARPATY" Sp. z o.o. z dnia 14.06.2010 r. przyjętego uchwałą Zarządu nr 02/2010 z dnia 
14 czerwca 2010 r., zwanego dalej „Regulaminem” zamawiający Schroniska i Hotele 
P.T.T.K. "KARPATY" Sp. z o.o., Rynek 9, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” 

przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Warunków zamówienia: 
 

1. Pytanie nr 1 Wykonawcy: 
Rozwiązanie polegające na ogrzewaniu oleju grzałką jest kłopotliwe i wymaga 
ciągłego zasilania prądem. Proponujemy lepsze rozwiązanie i zastosowanie 
odpowiedniego oleju tj o temperaturze krzepliwości -32. Do tej temperatury olej 
zachowuje stan płynny i po uruchomieniu prasy po kilkudziesięciu sekundach jest 
ciepły. Stosujemy takie rozwiązanie od wielu lat. Zastosowaliśmy je w prasach 
dostarczanych do schronisk w Tatrach. Tylko prasa na Hali Kondratowej stoi w 
ciepłym pomieszczeniu a w pozostałych w pomieszczeniach o temperaturze 
pomieszczenia. Czy takie rozwiązanie jest do przyjęcia? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Tak - Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie. 
 

2. Pytanie nr 2 Wykonawcy: 
Proponujemy wydłużenie terminu dostawy do 31.10.2012 r. Uzasadniamy to drogą 
dojazdową i zakresem prac przy montażu. Montaż jednej prasy zajmie około jednego 
dnia, a zatem 11 dostaw zajmie 11 dni. Czy takie rozwiązanie jest do przyjęcia? 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wydłuża termin dostawy do 30.11.2012 r. z zastrzeżeniem etapowania 

wskazanego w odpowiedzi na pytanie nr 3. 
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3. Pytanie nr 3 Wykonawcy: 
Ze względów opisanych w punkcie 2 proponujemy dostawę w 2 etapach (5 szt. i 6 szt. 
pras). Proponujemy wobec tego również fakturowanie częściowe po każdym z 
etapów. Czy takie rozwiązanie jest do przyjęcia? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający ustala dostawę w 2 etapach: min. 6 szt. do 15.10.2012 r. – pozostały 
zakres do końca realizacji umowy. Fakturowanie częściowe. 

 
II. Na podst. § 10 ust. 4 Regulaminu Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 

dnia 24.09.2012 r. do godz. 12:30 oraz zmienia treść: 
1. Warunków zamówienia:  

− Rozdz. IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA pkt 2 otrzymuje brzmienie: Termin 
zakończenia: I etap obejmujący dostawę min. 6 szt. belownic do 15 października 
2012 r. – pozostały zakres do końca realizacji umowy tj. do 30 listopada 2012 r. 

− Rozdz. XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt 1 lit b) 
otrzymuje brzmienie: w terminie: do dnia 24.09.2012 r. do godz. 12:30. 

− Rozdz. XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt 9 lit b) 
otrzymuje brzmienie: w dniu: 24.09.2012 r. o godz. 13:00. 

 
2. Załącznika nr 5 do Warunków zamówienia MRPO/Beskidy/11/2012 (Wzór oferty). 

Zmodyfikowany załącznik nr 5 do Warunków zamówienia MRPO/Beskidy/11/2012 
stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

 
3. Załącznika nr 7 do Warunków zamówienia MRPO/Beskidy/11/2012 (Wzór umowy). 

Zmodyfikowany załącznik nr 7 do Warunków zamówienia MRPO/Beskidy/11/2012 
stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

 
 
 
 

Prezes Zarząd Spółki 

Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” 

(-) Jerzy Kalarus 
.................................................................. 

(PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO DZIALANIA 
W IMIENIU ZAMAWIJĄCEGO) 

 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. strona internetowa: www.schroniska-pttk.com.pl  , 
2. Wykonawcy, którzy pobrali Warunki zamówienia, 
3. aa. 


