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Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na INSTALACJA 

KLIMATYZACJI W BUDYNKACH POW NFZ W GDAŃSKU PRZY UL. MARYNARKI POLSKIEJ 

148. 

 

 Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku  

przy ul. Marynarki Polskiej 148 wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, na które zgodnie z art. 38 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( 

Dz. U.  Nr 19, poz. 177 ze  zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi  : 

Zapytanie 1: 

W związku z wymogiem zaświadczeń o niezaleganiu w ZUS oraz Urzędzie Skarbowym proszę określić 

czy zaświadczenia muszą być w oryginale czy tez mogą być kopie? 

Odpowiedź: 

Odpowiedź -  patrz pkt  12 ppkt 4 SIWZ : OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

4) Załączone do oferty dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginałów bądź 

kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę na każdej zapisanej 

stronie kserowanego dokumentu. Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” musi zostać sporządzone 

przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny 

być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii wyłącznie wtedy, 

gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej  

prawdziwości. 
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Odpowiedzi na pytania  



Zapytanie 2: 

Na rzucie dachu budynku A zadania nr 1 strzałki informują o kierunku wyrzutu powietrza i wskazują iż 

agregaty maja mieć kolana sterujące. Czy jest to wymóg niezbędny czy tez informacja graficzna 

projektanta? 

Odpowiedź: 

Jest to informacja graficzna. Kolana sterujące nie są wymagane. 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający dopuszcza montaż jednostek wewnętrznych z zewnętrznym zaworem rozprężnym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający  nie dopuszcza  montażu jednostek wewnętrznych z zewnętrznymi zaworami 

bezpieczeństwa. 

Pytanie 4: 

Podany poziom głośności jednostek wewnętrznych ma być dotrzymany w funkcji chłodzenia czy grzania? 

Odpowiedź: 

Podany poziom głośności jednostek wewnętrznych ma być dotrzymany w funkcji chłodzenia. 

Pytanie 5: 

Czy na terenie NFZ-tu można parkować samochodami dostawczymi? 

Odpowiedź: 

Zamawiający umożliwi zaparkowanie samochodu dostawczego na parkingu NFZ. 

Pytanie 6: 

Czy zamawiający przewiduje udostępnienie pomieszczenia na składowanie urządzeń i materiałów 

budowlanych? 

Odpowiedź: 

Nie. Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza front robót. 

Pytanie 7: 

Jaka jest dopuszczalna tolerancja różnicy parametrów urządzeń? 

Zbyt sztywne trzymanie się parametrów podanych w SIWZ ogranicza dobór urządzeń innego producenta, 

co można uznać za działanie wbrew uczciwej konkurencji i naruszać Prawo Zamówień Publicznych. 

Odpowiedź: 

Wykonawca wraz z ofertą ma złożyć oświadczenie w sprawie parametrów, z którego wynikają minimalne  

wymagania  w zakresie  sposobu oceny równoważności urządzeń (patrz pkt. 4 ppkt. 10 i 11 SIWZ). Nie 

dopuszcza się tolerancji parametrów urządzeń na gorsze. Moce chłodnicze urządzeń muszą być równe lub 

większe od podanych w załącznikach do SIWZ a moce elektryczne tych urządzeń muszą być równe lub 

mniejsze od podanych w załącznikach. Należy dobrać urządzenia, które spełniają podane w załącznikach 

wymagania, co w żaden sposób nie ogranicza doborów urządzeń innych producentów. Produkt 

równoważny to taki, którego jakość nie może być gorsza od jakości określonego  w SIWZ. Celem opisu 

przedmiotu zamówienia jest umożliwienie uzasadnionych potrzeb Zamawiającego w warunkach 



konkurencji a nie umożliwienie wzięcia udziału w postępowaniu wszystkim Wykonawcom działającym w 

danym segmencie na rynku ( wyrok KIO z 29 kwietnia 2011 r. sygn. Akt: KIO 821/11)  

Pytanie 8: 

Czy do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy? 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie wymaga dołączenia kosztorysu ofertowego. Patrz pkt 14 SIWZ – cena ryczałtowa. 

 

Udzielone odpowiedzi należy uwzględnić przygotowując ofertę. Biorąc pod uwagę ich  treść należy 

stwierdzić, iż   nie jest wymagane przedłużenie terminu składania ofert. 

 

     

    Przewodniczący Komisji Przetargowej 

     Aleksandra Łomowska       


