DYREKTOR GENERALNY
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
W POZNANIU

Poznań, 11.09.2020 r.

OA-VII.272.5.26.2020.14
Wykonawcy biorący
w postępowaniu/strona
internetowa WUW

udział

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji
klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu przy pl. Wolności 17 w Poznaniu w formule „zaprojektuj
i wybuduj” wraz z konserwacją systemu w okresie gwarancji”
Wyjaśnienia na zapytania do treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ i ogłoszenia
Zamawiający, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, informuje że do treści
SIWZ ww. postępowania zostały złożone zapytania. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 1
i 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę
treści SIWZ i ogłoszenia.
Pytanie nr 1:
Zgodnie z zawartymi zapisami w SIWZ, przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie
i wybudowanie systemu klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy Pl. Wolności 17 w Poznaniu wraz
z konserwacją systemu w okresie gwarancji.
W związku z powyższym Wnioskujemy o modyfikację zapisu rozdziału V ust. 1 pkt 1.
polegającej na wykreślenie słów "naprawie lub likwidacji".
Zgodnie z zakresem robót należy wykonać nowy system klimatyzacji wraz z konserwacją,
zgodnie z przepisami Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do instalacji, konserwacji
lub serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła
zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Przedmiot robót nie obejmuje naprawy oraz
likwidacji urządzeń.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisu rozdziału V ust. 1 pkt 1 SIWZ.
Pytanie nr 2:
Prosimy o określenie, czy urządzenia wentylacyjne powinny być zamontowane jako naścienne
czy sufitowe?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zamontowania urządzeń sufitowych kasetonowych.
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Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy składać do dnia 15.09.2019 r. do godziny 11:00, natomiast otwarcie ofert
nastąpi dnia 15.09.2018 r. o godzinie 12:00.
Jednocześnie informuje, że zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu, a zatem zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ww. ustawy ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia zostaje zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Pozostałe zapisy SIWZ nie uległy zmianie.
Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców.
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