Informacja na stronę internetową
Szczecin, dnia 27.10.2011 r.
ZZ- 2380-149/11
dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
zwanej dalej „uPzp” na Wykonywanie okresowych przeglądów, konserwacji oraz
napraw urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych pozostających w użytkowaniu
komórek organizacyjnych i jednostek terenowych KWP w Szczecinie.
Na podstawie 1art. 38 ust. 1, 2 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytania dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęło do przedmiotowego postępowania wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie :
W nawiązaniu do w/w prowadzonego postępowania przetargowego zwracamy się o
wyjasnienie zapisu w rozdziale V pkt 1/3/C „autoryzacja serwisowa w zakresie urządzeń
firmy Daikin, Mcguay, Sanyo, Trane – co najmniej 1 osoba posiadająca autoryzację dot. co
najmniej urządzeń typu Split”. Prosimy o wyjaśnienie czy owa autoryzacja serwisowa musi
być na daną osobę czy może być wystawiona ogólnie na daną firmę jako wykonawcę robót.
Odpowiedź:
W odpowiedzi na zapytanie wykonawcy zamawiający informuje, że uzna również za
spełnienie warunku udziału w postępowaniu jeżeli autoryzacje serwisowe wystawione będą
na firmę (wykonawcę).
W związku z powyższym zamawiający zmienia treść warunku udział w postępowaniu
w następującym zakresie:
1. rozdział V siwz, pkt 1.3) lit c) oraz rozdział XIV pkt 2 ppkt 3)
było : autoryzację serwisową w zakresie urządzeń firmy Daikin, McGuay, Sanyo, Trane – co
najmniej 1 osoba posiadająca autoryzację dotyczącą co najmniej urządzeń typu Split”
jest : autoryzację serwisową w zakresie urządzeń firmy Daikin, McGuay, Sanyo, Trane – co
najmniej 1 osoba lub podmiot posiadający autoryzację dotyczącą co najmniej urządzeń typu
Split”
2. załacznik do siwz nr 5 – tytuł pierwszej kolumny
było : Imię i nazwisko
jest : Imię i nazwisko / podmiot
W załączeniu poprawiony załącznik do siwz nr 5

W związku z powyższymi zmianami zamawiający przedłuża termin składania ofert do
dnia 07.11.2011r. - godziny pozostają bez zmian.

