Warszawa, dnia 09.08.2012 r.

NO/ZP-16/2012

Wykonawcy:
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż
i uruchomienie stanowiska badawczego do badania ucieczkowych aparatów
tlenowych oraz modelu systemu natychmiastowego zadziałania do
ucieczkowych aparatów tlenowych z tlenem chemicznie związanym

WYJAŚNIENIA
Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwaną
dalej „ustawą Pzp” przekazuje następujące informacje w związku z zapytaniami
złożonymi w przedmiotowym postępowaniu:
Pkt XIV, ppkt 2 – opis sposobu obliczania ceny – Zamawiający wymaga:
„Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza oferty i podania w nim
łącznej ceny brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia, z
uwzględnieniem podziału tej kwoty na dwa etapy realizacji. Podana kwota za
realizację Etapu I nie może być wyższa niż 30% łącznej ceny brutto.”
Po przeanalizowaniu „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” – załącznik
nr 1 do SIWZ Wykonawca zauważył, że zakres robót w Etapie I jest większy niż w
Etapie II, dlatego nie zrozumiały jest powyższy zapis SIWZ, który przywołany jest
również w formularzu ofertowym w załączniku nr 2.
Proponujemy zmianę treści SIWZ oraz załącznika nr 2 (formularz ofertowy), tj.
„Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza oferty i podania w nim
łącznej ceny brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia, z
uwzględnieniem podziału tej kwoty na dwa etapy realizacji. Podana kwota za
realizację Etapu I nie może być wyższa niż 70% łącznej ceny brutto.”
Odp. Zamawiający informuje, że ze względu na alokację środków finansowych w
projekcie badawczym, w ramach którego realizowane są działania związane z ww.
zamówieniem, nie ma możliwości dokonania przesunięć środków finansowych
przyporządkowanych do poszczególnych etapów realizacji zamówienia.

§ 4 Wzoru Umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ
Odpowiedzialność
gwarancyjna
Wykonawcy
powinna
obejmować
odpowiedzialność za jakość elementów oryginalnie wytworzonych przez
Wykonawcę oraz jakość montażu. Z odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawcy
proponuje wyłączyć odpowiedzialność za elementy powierzone przez
Zamawiającego.
Odp. Zamawiający informuje, że odpowiedzialność Wykonawcy obejmować będzie
elementy wykonane przez Wykonawcę i montaż stanowiska.
Jednocześnie, Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Pzp,
modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym
postępowaniu w ten sposób, że zmienia terminy:
a) składania ofert – na dzień 16 sierpnia 2012 roku, godz. 10:00;
b) otwarcia ofert – na dzień 16 sierpnia 2012 roku, godz. 10:30.
Oferta winna być opisana następująco:
Nazwa (firma) wykonawcy
Adres wykonawcy
Centralny Instytut Ochrony Pracy –
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
„Oferta na dostawę, montaż i uruchomienie stanowiska badawczego do badania ucieczkowych aparatów
tlenowych oraz modelu systemu natychmiastowego zadziałania do ucieczkowych aparatów tlenowych z
tlenem chemicznie związanym”
Nie otwierać przed dniem 16 sierpnia 2012 r., godz. 10.30

Termin związania ofertą rozpocznie się więc z upływem zmienionego terminu składania ofert.

