Warszawa, dnia 23.05.2011 r.
TA/ZP-7/2011

Wykonawcy:
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę manekina
termicznego

WYJAŚNIENIA
Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 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:
Pytanie
Chcę się upewnić że złożenie oferty polega na wypełnieniu załączników do SIWZ.
Chodzi mi o to, że firma nie składa własnej oferty z opisem manekina jaki chce
dostarczyć tylko wypełnia (miedzy innymi) załącznik nr 2 czyli potwierdza że może
oferuje takiego manekina jaki Państwo opisaliście w załączniku nr 1 czyli takiego jaki
chcecie kupić. Czy dobrze to rozumiem?
Odpowiedź
Zgodnie z rozdziałem X pkt 13 SIWZ Wykonawca poprzez złożenie Załącznika Nr 2 do
SIWZ oświadcza, że oferuje realizację zamówienia na warunkach określonych w SIWZ i
zgodnie z jej treścią. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania
Zamawiającego opisane szczegółowo w Załączniku nr 1 do SIWZ. Złożenia innych
dokumentów Zamawiający nie wymaga.
Pytanie
W SIWZ napisane jest że CIOP wymaga przeszkolenia 4 pracowników. Jest to wielce
nieścisłe określenie. Zwykle określa się czas trwania szkolenia. Szkolenie z tak
skomplikowanego urządzenia w zależności od zaawansowania uczestników może trwać
1-2 miesiące w przypadku niskich kwalifikacji uczestników lub tydzień dwa w przypadku
zaawansowanych uczestników. Czy można określić wymagany czas szkolenia?
Odpowiedź
Zamawiający przewiduje 2 dni na szkolenie dla czterech pracowników.
Pytanie
W SIWZ podany jest numer konta: 95 1240 6247 1111 0000 4975 9963.
Proszę o podanie pełnej nazwy i adresu banku, pełnej nazwy właściciela konta, czy ma
być "Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul.
Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa"? Co ma być wpisane w tytule przelewu, czy
może być "wadium na przetarg manekina Nr sprawy: TA/ZP-7/2011 "?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść zapisu
SIWZ, rozdział XVI, pkt 4:

„Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek
Zamawiającego: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut
Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Bank PEKAO S.A., Oddział w
Warszawie, ul. Jasna 1, nr konta: 95 1240 6247 1111 0000 4975 9963 z dopiskiem
„wadium do przetargu na dostawę manekina termicznego – TA/ZP-7/2011”.
Wadium wniesione w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy
środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania
ofert.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

