Pytania i odpowiedzi do SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli do wyposażenia pokoi
rezydencyjnych, związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło
dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.
Znak: DPDU-271.7.2.2020

Kraków, dnia 15 września 2020r.
Do wszystkich wykonawców
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 1843, z późn. zm.), którego przedmiotem jest
wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli do wyposażenia
pokoi rezydencyjnych, związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i
modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum ArtystycznoEdukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ
Szanowni Państwo,
Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej
odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w
postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.
Pytanie 1:
Zwracam się z pytaniem dotyczącym postępowania jak w tytule e-maila. Na jakim
etapie postępowania Zamawiający wymaga by dostarczyć oświadczenie producenta
siedzisk, że w danej partii krzeseł zastosowano piankę o właściwościach trudno
zapalnych? Czy oświadczenie trzeba złożyć wraz z ofertą?.
Odpowiedź 1:
Zamawiający informuje, iż stosowne oświadczenie lub certyfikat należy dostarczyć
najpóźniej wraz z dostawą i nie ma konieczności składania go wraz z ofertą.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź do
SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter
oraz termin udzielenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu
składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i
otwarcia ofert nie ulegają zmianie, jak również godziny oraz miejsce składania i
otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Z poważaniem,
Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa;
3. a/a.

Signed by /
Podpisano przez:
Wojciech Michał
Kochan
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