INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ
POLSKA AKADEMIA NAUK
01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52, tel. 022 631 87 88, fax:022 632 66 81

Dnia 21.06.2010 wpłynęło do Zamawiającego następujące zapytanie:

Dotyczy: Przetargu na „REMONT PAWILONÓW LABORATORYJNYCH INSTYTUTU
CHEMII PAN W WARSZAWIE”
W nawiązaniu do zapisów pkt. 5.2. lit a SIWZ o treści:
„5.2.Warunki udziału w postępowaniu spełniają Wykonawcy, którzy:
a) wykonali naleŜycie w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 3
roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem budowlanym stanowiącym przedmiot
zamówienia (remont pomieszczeń laboratoryjnych w obiektach o podobnym charakterze tj.
laboratoriach chemicznych, biologicznych, medycznych, analitycznych, przyszpitalnych,
farmaceutycznych); wartość kaŜdej z 3 robót musi być nie mniejsza niŜ zaproponowana w ofercie
Wykonawcy;”
Przedsiębiorstwo (…) zwraca się z prośbą o wyjaśnienie kwestii spełnienia warunków stawianych
przez SIWZ oraz waŜności oferty w przypadku opisanym poniŜej.
Firma składająca ofertę dotyczącą ogłoszonego przez Państwa przetargu w sprawie remontu
pawilonów laboratoryjnych Instytutu Chemii PAN w Warszawie przedstawi w ofercie roboty:
1. Przebudowa i modernizacja zasilania w energię elektryczną, instalację telefoniczną
i komputerową oraz instalację oddymiania w Centralnej Wojskowej Przychodni
Lekarskiej „CePeLek” SP ZOZ;
2. Modernizacja obejmująca: roboty ogólnobudowlane, instalacje elektryczną i okablowanie
strukturalne, wentylację mechaniczną, instalacje c.o., instalacje wod.-kan., roboty
podlegające na aranŜacji wnętrz w SZPZLO Warszawa Ochota;
3. Prace ogólnobudowlane oraz instalacyjne w SPZZOZ Solec.
Jednocześnie nadmieniamy, Ŝe wartość ich wykonania będzie nie mniejsza od złoŜonej oferty, zgodnie
z warunkami SIWZ, jak równieŜ powyŜej przedstawione prace były wykonywane w pomieszczeniach
laboratoryjnych, itp., jednakŜe Zamawiający nie opisał szczegółowo przedmiotowych robót w
protokołach końcowych i listach referencyjnych.
Podsumowując, prosimy o wyjaśnienie, czy forma przedstawionych wykonanych robót przez
Wykonawcę w pełni spełni zapisy pkt 5.2. lit a SIWZ i czy w związku z powyŜszym oferta taka moŜe
zostać uznana za waŜną. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie miejsca doprecyzowania
zapisów powyŜej przedstawionej propozycji.
W odpowiedzi na pytanie Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie informuje, iŜ
wykonanie przez Wykonawcę robót w wymienionych placówkach uzna za spełnianie warunku
określonego w pkt. 5.2 lit. a SIWZ.

