
1

Data zamieszczenia na stronie internetowej www.sar.gov.pl : 13.05.2009 r.

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:
       Dostawa mebli i sprzętu AGD dla Brzegowej Stacji Ratowniczej w Sztutowie wraz z
       wykonaniem usług związanych, znak postępowania: NZ- NA/I/PN/03/09

Odpowiedź na pytania nr 1- 5 wraz ze zmianą SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, zm: Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz.1058)
Zamawiający informuje, że w dniu 11 maja 2009 r. wpłynęły niżej wymienione pytania
dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1
Poz. 23 Czy głębokość całego biurka jest jednakowa, tzn.50 cm?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:
Poz. 23 (Tabela nr 1 Załącznika Nr 1 do SIWZ): Tak. Głębokość całego biurka ma być
jednakowa i wynosić 50 cm.

Pytanie nr 2
Poz. 35 Stelaż metalowy – jaki kolor- chrom, czarny lub kolor alu?
Pytanie nr 3
Poz. 45 Stelaż metalowy – jaki kolor - chrom, czarny lub kolor alu?
Pytanie nr 4
Poz. 46 Stelaż metalowy – jaki kolor - chrom, czarny lub kolor alu?
Pytanie nr 5
Poz. 62/63/64- chłodziarko – zamrażarki mają być podblatowe czy wyższe?

Odpowiedź Zamawiającego na pytania nr 2-5.
Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 223,
poz.1655, zm: Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz.1058), Zamawiający informuje, że w zakresie
Tabeli  nr 1,  wymienionej w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokonał zmian niżej wymienionych zapisów:
- lp. 35, kolumna : opis

z zapisu: Krzesła typu ISO, stelaż metalowy, siedzisko i oparcie tapicerowane;
na zapis: Krzesła typu ISO, stelaż metalowy w kolorze alu, siedzisko i oparcie
tapicerowane.

- lp. 45, kolumna : opis
z zapisu: stelaż metalowy, siedzisko i oparcie tapicerowane, oparcie kolor beżowy;
na zapis: stelaż metalowy w kolorze alu, siedzisko i oparcie tapicerowane, tapicerka
kolor beżowy.

- lp. 46, kolumna : opis
z zapisu: Stelaż metalowy, siedzisko i oparcie tapicerowane, podłokietniki obite
drewnem giętym;
na zapis:  Stelaż metalowy w kolorze alu, siedzisko i oparcie tapicerowane,
podłokietniki obite drewnem giętym.
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- lp. 62, kolumna : opis
z zapisu: Zabudowa kuchenna na wymiar wraz z:

- kuchnia gazowo-elektryczna z piekarnikiem (3x gaz z podłączeniem
  do butli, 1x elektr.+ elektr. piekarnik)
- chłodziarka zamrażarka pod zabudowę
- kuchenka mikrofalowa
- okap
- zlewozmywak narożny z wylewką
Wykonawca zaaranżuje zabudowę z szafek kuchennych stojących i
wiszących w tym szafki do zabudowy sprzętu AGD oraz blat;

na zapis: Zabudowa kuchenna na wymiar wraz z:
- kuchnia gazowo-elektryczna z piekarnikiem (3x gaz z
   podłączeniem do butli, 1x elektr.+ elektr. piekarnik),
- chłodziarko - zamrażarka o wysokości około 150 cm, do zabudowy,
- kuchenka mikrofalowa,
- okap,
- zlewozmywak narożny z wylewką.
Wykonawca zaaranżuje zabudowę z szafek kuchennych stojących i
wiszących w tym szafki do zabudowy sprzętu AGD oraz blat.

- lp. 63, kolumna : opis
z zapisu: Zabudowa kuchenna na wymiar wraz z:

-chłodziarko zamrażarka
-kuchnia elektryczna z piekarnikiem
-kuchenka mikrofalowa
- pochłaniacz węglowy
-zlewozmywak z wylewką
Wykonawca zaaranżuje zabudowę z szafek kuchennych stojących i
wiszących w tym szafki do zabudowy sprzętu AGD oraz blat;

na zapis: Zabudowa kuchenna na wymiar wraz z:
- chłodziarko - zamrażarka podblatowa do zabudowy,
- kuchnia elektryczna z piekarnikiem,
- kuchenka mikrofalowa,
- pochłaniacz węglowy,
- zlewozmywak z wylewką.
Wykonawca zaaranżuje zabudowę z szafek kuchennych stojących i
wiszących w tym szafki do zabudowy sprzętu AGD oraz blat.

- lp. 64, kolumna : opis
z zapisu: Zabudowa kuchenna na wymiar wraz z:

- lodówka,
- płyta grzewcza elektryczna
- zlewozmywak z wylewką
Wykonawca zaaranżuje zabudowę z szafek kuchennych stojących i
wiszących w tym szafki do zabudowy sprzętu AGD oraz blat;

na zapis: Zabudowa kuchenna na wymiar wraz z:
- chłodziarko - zamrażarka podblatowa do zabudowy,
- płyta grzewcza elektryczna,
- zlewozmywak z wylewką.
Wykonawca zaaranżuje zabudowę z szafek kuchennych stojących i
wiszących w tym szafki do zabudowy sprzętu AGD oraz blat.
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Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 21.05.2009 r. godz. 13:00
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Morska Służba Poszukiwania i
Ratownictwa, 81-340 Gdynia ul. Hryniewieckiego 10, w Sekretariacie II piętro do
21.05.2009 r. godz. 13:00.
Na opakowaniu oferty należy umieścić nazwę, adres i numer faksu oraz opis:

„ Oferta na Dostawę mebli i sprzętu AGD dla Brzegowej Stacji
       Ratowniczej w Sztutowie wraz z wykonaniem usług związanych. ”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.05.2009 r. godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego, Morska
Służba Poszukiwania i Ratownictwa, 81-340 Gdynia ul. Hryniewieckiego 10, Sala Sztabowa
(parter).
Aktualność dokumentów wymaganych w punkcie 8.2 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia ważna na dzień 21.05.2009 r.
Niniejsza informacja jest integralna częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami są
aktualne. Termin wykonania zamówienia pozostaje bez zmian tj. 22.06.2009 r.

Gdynia, 13.05.2009 r.                                                                         DYREKTOR
                                                                                                                    /-/
                                                                                                           Marek Długosz


