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Oznaczenie sprawy: 05/ZPDCEBEA/2021/PN/Sp. z o.o.                        Bochnia, dn. 29-04-2021 r. 

 
STRONA INTERNETOWA 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, 

którego przedmiotem jest 

DOSTAWA  

SZYB ZESPOLONYCH HARTOWANYCH 

dla  
Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.  

32 – 700  Bochnia ul. Z. Krasińskiego 29 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI WZ  

Na podstawie  pkt 5 i 6 .  Działu 7 Warunków Zamówienia  pn. Informacja o sposobie 
porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami ...  Zamawiający udziela odpowiedzi: 
 
Pytanie 1: 
Czy  jest możliwość uzyskania dokumentacji rysunkowej szyb zespolonych będących 
przedmiotem zamówienia? 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający nie dysponuje rysunkami  szyb zespolonych będących przedmiotem 
zamówienia, gdyż są szyby proste o podanych wymiarach . 
Pytanie 2: 
W pozycji 10 Załącznika Nr 1 do WZ jest w nawiasie napis transparentna tzn. 
przezroczysta? Czym ta pozycja różni się od pozostałych ?                         
Odpowiedź 2: 
Odpowiedź jest zawarta w nowym Załączniku Nr 1a o którym jest mowa w Informacji  pkt. 1. 
Pytanie 3: 
W pozycji 11 Załącznika Nr 1 do WZ jest w nawiasie napis lustro + anticol – lustro 4mm ma 
grubość ? Anticol - antisol jest to szyba barwiona – jaki kolor ? 
Odpowiedź 3: 
Wyjaśnienie zawarte dołączonym rysunku pn. Szyba zespolona złożenie  nr rys. 309.1-66-1 
Pytanie 4: 
Prośba o dokumentację techniczna lub zdjęcia profilu ceownika PCV w który ma być 
wklejona szyba zespolona ? 
Odpowiedź 4: 
W nowym Załączniku Nr 1 do WZ odstąpiono od wklejania szyb zespolonych w profile 
ceownika PCV. Odstąpienie od stosowania profili PCW  zostało zawarte w poniższej 
Informacji pkt. 2 i 3. 
Pytanie 5: 
Czy istnieje możliwość przesłania oferty do przetargu droga elektroniczną? 
Odpowiedź 5: 
Tak.  
W Dziale 11 Warunków Zamówienia - WZ  dodaje się punkt 5 w następującym brzmieniu: 
”Kompletną ofertę zawierającą wymagane dokumenty określone w Dziale 4 – Wykaz 
oświadczeń i dokumentów … można przesłać drogą elektroniczną na następujący adres: 
bochnia@cebeabochnia.pl”   
 Należy uwzględnić nowy termin – 10 maja 2021 r. godz. 10:00. 
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Informacja: 

1. Unieważnia się Załącznik Nr 1 do WZ – Formularz asortymentowo-cenowy i 
wprowadza się do obowiązywania Załącznik Nr 1a do WZ pod tym samym tytułem . 

2. W załączniku Nr 2 do WZ wykreśla się pozycje 13, 14 i 15. 
3. W Dziale 3 – Opis przedmiotu zamówienia WZ w pkt. 3 wykreśla się zdanie „Szyby 

zespolone hartowane muszą być wklejone w ramki o profilu ceownika z PCV o 
gabarytach dostosowanych do zamówionej partii szyb zespolonych , które 
Wykonawca we własnym zakresie odbiera od Zamawiającego”. 

 

 

        Zamawiający informuje, że w celu uwzględnienia wprowadzonych poprawek w 

dokumentach ofertowych dotychczasowy termin  składania ofert – 5 maja 2021 r.  

godz. 10:00 który przesuwa się na dzień 10  maja 2021 do godz. 10:00.  

        Pozostała treść  Warunków Zamówienia ( WZ ) pozostaje bez zmian         

                                                                         

                                                                                         KIEROWNIK  ZAMAWIAJĄCEGO  

 

                                                                                                 Bogumił STĘPLEWSKI 

 


