
Szczecin, dnia 09.08.2017 r.

ZZ-2380-97/17

informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  art.  39  i  nast.

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.),

zwanej dalej „uPzp” na „KPP Białogard - budowa nowej siedziby przy ul. Kołobrzeskiej”

 Na  podstawie  art.  38  ust.  1,  2  uPzp  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań,  które  wpłynęły

do Zamawiającego w dniu 07.08.2017r. i 08.08.2017r.:

Pytanie 1: 

…(nazwa Wykonawcy)………………….. z uwagi na zmianę warunków udziału w postępowaniu opublikowaną

04.08.2017  r.,  obszerny  zakres  zamówienia,  trwający  sezon  urlopowy  wydłużający  czas  zbierania  ofert  od

dostawców prosi o przesuniecie terminu składania ofert na 28.08.2017 r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający  nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Pytanie 2:

Czy materiał który należy zastosować przy budowie Komendy Policji w Białogardzie można zamienić, czy musi

byś ten który jest wymieniony w dokumentacji?

- oprawy oświetleniowe (jest Luxiona)

- oświetlenie awaryjne CB ( jest CEAG)

- SAP (jest BOSCH)

- CCTV (jest BOSCH)

 

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami rozdziału III ust.9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

„9. Wszelkie „nazwy własne” dotyczące materiałów i urządzeń zawarte w dokumentach przetargowych należy

traktować jako jedne z możliwych, co oznacza możliwość zastosowania materiałów, urządzeń (w tym technologii)

innych producentów o równoważnych parametrach, cechach i właściwościach. Ilekroć w niniejszej dokumentacji

przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp., jak

również  w  przypadku  gdy  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  zostały  użyte  normy,  aprobaty,  specyfikacje

techniczne i systemy odniesienia (nazwa handlowa, producent) itp. oznacza to, iż intencją Zamawiającego było

przedstawienie  „typu”  towaru  spełniającego  wymagania  Zamawiającego,  a  co  za  tym  idzie  Zamawiający

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

W  związku  z  tym,  dopuszczalne  jest  zaoferowanie  przez  Wykonawcę  rozwiązania  równoważnego,  które

zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. Wykonawca,

który powołuje  się  na  rozwiązania  równoważne  opisywane  przez  Zamawiającego,  jest  obowiązany wykazać

w złożonej ofercie,  że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego,

poprzez  określenie  jakiego  zakresu  (materiału)  dotyczą  oraz  złożyć  dokumenty  dotyczące  rozwiązania



równoważnego zawierające dane techniczne, w celu wykazania równoważności.

Termin składania, otwarcia ofert i wniesienia wadium pozostaje bez zmian tj. 21.08.2017r.

 

wyk. w 1 egz.

wyk. A.G.


