ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego do
kotłowni centralnego ogrzewania WIŁ na sezon grzewczy 2015-2016”, nr sprawy ZP/13/15/DTO

Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym (05-130), ul. Warszawska
22A, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego do kotłowni centralnego ogrzewania WIŁ na sezon
grzewczy 2015-2016”, nr sprawy ZP/13/15/DTO, wpłynęły zapytania od Wykonawców.
Poniżej treść pytań i odpowiedzi.
Pytanie:
W związku z ogłoszonym przez Państwa w/w przetargiem zwracamy się z prośbą o podanie
następujących informacji:
- jaki jest model i moc kotła
- jaki jest model i moc palnika
- jaka jest pojemność zbiornika.
Powyższe informacje są nam niezbędne w celu określenia czy nasza firma jako producent olejów
opałowych może przystąpić do przedmiotowego przetargu
W załączeniu przesyłam specyfikację produkowanego przez nas oleju opałowego WAR. Prosimy o
zapoznanie się z parametrami naszego oleju i o informację czy Państwa firma wyraża zgodę na
zastosowanie produkowanego przez nas zamiennika oleju opałowego lekkiego.
Odpowiedź.
Dot. części I zapytania:
model i moc kotła - Brotje L240 240kW
model i moc palnika - palnik Giersch M10.Z.L., Brotje L300 300kW, palnik Giersch M10.Z.L.
pojemność zbiornika - 20 000l
Dot. części II zapytania:
Powyższe zapytanie przesłane przez Wykonawcę dotyczy oceny złożonych ofert, która będzie miała
miejsce po dniu ich otwarcia.
Zgodnie z zapisami Ustawy Pzp, to na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania w składanej ofercie,
że oferowany produkt jest równoważny do produktu zamawianego, o czym mówi art. 30 ust. 5 Ustawy
Pzp: „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego,
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają
wymagania określone przez zamawiającego.”
Zał. 1 na 1 str.

