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Wg listy adresowej
dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie robót w zakresie wymiany centrali wentylacyjnej

z chłodnicą oraz doposażenie w agregat chłodniczy dla kuchni w budynku Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu (znak sprawy ZPO:ZP/9/2018).

W związku z otrzymanymi zapytaniami do treści zapytania ofertowego,
Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:
Pytanie 1: Czy jest możliwość wydłużenia czasu wykonania zadania ze względu na długi czas
oczekiwania na centralę wentylacyjną – czas od 4 tygodni?.
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę, ale nie dłużej niż 35 dni od dnia podpisania umowy. W ocenie
Zamawiającego przy dobrej organizacji robót w/w termin jest terminem zupełnie realnym, a ponadto
środki przyznane na realizację niniejszego zadania muszą być rozliczone do grudnia bieżącego roku.
W tej sytuacji zmianie ulegają n/w zapisy „zapytania ofertowego”, którym nadaje się następującą
treść:

Rozdział III pkt. 11 zapytania ofertowego. „Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
zgodnie z terminem określonym w ofercie (formularz ofertowy - Zał. Nr 1 do zapytania), ale nie
dłużej niż 35 dni od dnia podpisania umowy”.

Załącznik Nr 1 pkt.V. „Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:
.....................................................................................................................................................
(określić liczbę dni, nie dłużej jednak niż 35 dni od dnia podpisania umowy)”.
Przypominamy jednocześnie, że „termin wykonania” jest kryterium oceny ofert, przy spełnieniu w/w
maksymalnego terminu wykonania.
Pytanie 2: Czy urządzenie klimatyzacji Haier o mocy 45kw można zamienić na renomowanej
marki Daikin?
Odpowiedź: Zgodnie z projektem „dla chłodnicy w centrali dobrano agregat skraplający
o mocy chłodniczej 45 kW, typu AV16IMVESA, firmy Haier. Agregat wyposażony jest
w sterowanie typu AH-560 wraz z pilotem. Czynnikiem chłodniczym dla projektowanego agregatu
jest gaz R410A w ilości 10 kg”.
Jednocześnie zgodnie z pkt. 1 zawartym w opisie technicznym projektu - ”Zastosowane
w projekcie typy urządzeń i materiałów zostały przywołane jako przykładowe, można je zastąpić
urządzeniami i materiałami o równoważnych lub wyższych parametrach”.
Tak więc, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń „równoważnych“,
w tym także innych producentów, pod warunkiem zachowania tych samych lub wyższych parametrów
technicznych, co materiały i urządzenia wskazane w projekcie. Wykonawca, który będzie powoływał
się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, zobowiązany będzie wykazać, że
oferowane przez niego do realizacji robót materiały i urządzenia „równoważne” spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego.

Z poważaniem

