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Gdańsk, 16.05.2013 r.
dotyczy: postępowania na Wykonanie projektu i modernizacja instalacji, w tym odcięcie oraz
spuszczenie wody z instalacji c.o., c.w. i instalacji cyrkulacyjnej oraz montaż nowego odcinka instalacji
c.o., c.w. i instalacji cyrkulacyjnej - 26/PN/RB/2013

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w imieniu
Zamawiającego – Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej
Akademii Nauk, ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, informuję, że w dniach 16.05.2013 r.
wpłynęły od Wykonawców następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, na które Zamawiajacy poniżej udziela wyjaśnień:
Pytanie 1:
W związku z krotkim czasem realizacji tj. 21 dni proszę o wyjaśnienie czy zapis w SIWZ pkt.
1.1. to wykonanie projektu powykonawczego na w/w przedmiot umowy?
Odpowiedź:
Przedmiotem zamówienia jest zgodnie z SIWZ wykonanie projektu i modernizacja instalacji,
w tym odcięcie oraz spuszczenie wody z instalacji c.o., c.w. i instalacji cyrkulacyjnej oraz
montaż nowego odcinka instalacji c.o., c.w. i instalacji cyrkulacyjnej. Następnie odbiór
nowego odcinka instalacji wraz z dokumentacja powykonawczą. Wszystkie prace mają
zostać wykonane w wyznaczonym terminie 21 dni.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis SIWZ DZIAŁ VI pkt. 3 ppkt. 5 poprzez wykreślenie tego
punktu z SIWZ umoŜliwiając wzięcia udziału firmom , ktore nie posiadają certyfikatu jakości
ISO. Zapis niezgodny z PZP art. 7 ust 1 mowiący o rownym traktowaniu Wykonawcow oraz
zachowania uczciwej konkurencji.
Odpowiedź:
Ponieważ w toku przygotowaniu postępowania zakwalifikowano przedmiot zamówienia jako
robotę budowlaną a nie usługę, Zamawiający zmienia treść SIWZ oraz warunki udziału w
postępowaniu.
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ZMIANA TREŚCI SIWZ
Zamawiający, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, ul.
Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dokonał zmiany treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zamawiający zmienia treść SIWZ rozdział VI punkt 5 który brzmiał:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom
określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda:
zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań
wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania
jakości opartych na odpowiednich normach europejskich.
Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca przedstawi aktualny certyfikat jakości ISO
9001:2008 w zakresie Realizacji usług budowlanych w zakresie budowy i remontów sieci i instalacji
ciepłowniczych, grzewczych wodno-kanalizacyjnych i gazowych”, lub certyfikat równoważny.

Zapis w SIWZ rozdział VI punkt 5 otrzymuje brzmienie:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom
określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za
spełniony na podstawie złożonego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA
Było:
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań
wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki
zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na
roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS)
lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach
poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub
międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji;

Jest:
Usunięte

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ. Zamawiający zmienia termin
składania ofert na 03.06.2013.

………………………………………….
Mgr Bogdan Kaźmierczak

