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  NZ-610/11/10/2-KW Gdynia, 06.08.2010r

Wykonawcy ubiegaj cy si
o udzielenie zamówienia

Dot. post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw

pneumatycznych zestawów wyrzutni linki ratunkowej, znak post powania: NZ-RR/I/

PN/12/10.

Odpowied  na pytanie 2. oraz modyfikacja tre ci SIWZ

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie  publicznych

(tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759.) Zamawiaj cy informuje, e w przedmiotowym

post powaniu wp yn o zapytanie w formie nast puj cego wniosku, które wraz z odpowiedzi

Zamawiaj cego zosta o zamieszczone poni ej.

Pytanie/ wniosek Wykonawcy:

W zwi zku z og oszonym przez Pa stwa przetargiem na dostaw  pneumatycznych zestawów

linki ratunkowej i spr arek, zwracamy si  z pro  o zaakceptowanie mo liwo ci za czenia

do oferty wymaganych certyfikatów i wiadectw Zgodno ci w j zyku angielskim.

Odpowied  Zamawiaj cego:

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiaj cy zezwala, by dokumenty, o których mowa

w pkt. 9 ust. 4 lit. b-e SIWZ by y z one w j. angielskim.

Jednocze nie Zamawiaj cy informuje, e na podstawie art. 38 ust. 4 dokona  modyfikacji tre ci

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

I.   SIWZ, pkt. 9.1 ppkt. 4, lit. d tre :

„d) wiadectwo Uznania Towarzystwa Klasyfikacyjnego (modu  B) na zgodno  z

Dyrektyw  1999/EC i ADR/RID, zgodnie z pkt. 2.2. za . nr 1 do SIWZ – Specyfikacja

techniczna”
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zast puje si  tre ci :

„d) wiadectwo Uznania Towarzystwa Klasyfikacyjnego, zgodnie z pkt. 2.2. za . nr 1 do

SIWZ – Specyfikacja techniczna”

II. Za . nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, tre :

„2.2. Na zbiorniki ci nieniowe zastosowane w spr arce i wyrzutniku wymagane jest

wiadectwo Uznania Towarzystwa Klasyfikacyjnego (modu  B) na zgodno  z Dyrektyw

1999/EC i ADR/RID oraz wiadectwo Zgodno ci dopuszczaj ce do obrotu na rynek UE.”

Zast puje si  tre ci :

„2.2. Na zbiorniki ci nieniowe zastosowane w spr arce i wyrzutniku wymagane jest

wiadectwo Uznania Towarzystwa Klasyfikacyjnego oraz wiadectwo Zgodno ci

dopuszczaj ce do obrotu na rynek UE.”

Jednocze nie Zamawiaj cy informuje, e w zwi zku z dokonan  modyfikacj  Zamawiaj cy

przed a termin sk adania ofert do dnia 12.08.2010r.

Tym samym:

Termin sk adania ofert: 12.08.2010r, godz. 12.00

Termin otwarcia ofert: 12.08.2010r, godz. 12.15.

Niniejsza informacja jest integraln  cz ci  SIWZ i jest wi ca dla Wykonawców bior cych

udzia  w niniejszym post powaniu.

Z up. Dyrektora
          / - /
Marek Szczepaniak


