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dotyczy:  pisma  z dnia 06.10.2008r. do przetargu nieograniczonego na „Dostawę 10 
pław plastikowych walcowych oraz 10 pław plastikowych stoŜkowych na potrzeby 
UMS – WON sprawa PO-II-370/ZZP-3/12/10 

 
   

W związku z pytaniami z dnia 08.06.2010r.  dotyczącymi wymienionego w tytule 
przetargu skierowanymi do Zamawiającego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 
2007 r. nr 223, poz. 1655; z późn. zmianami), Zamawiający wyjaśnia: 
 
Pytanie 1: 
Prosimy o doprecyzowanie parametrów wagowych wymaganych pław- według opisu 
przedmiotu zamówienia – rozdziału XIII „Opis przedmiotu zamówienia” SIWZ. Czy 
podana waga pławy dotyczy wagi pławy wraz z balastem? Jakiej wagi całkowitej 
wraz z balastem powinna być specyfikowana w SIWZ pława? 
 
Odpowiedź : 
Podana waga pławy (640 – 700 kg) dotyczy wagi pławy wraz z balastem. 
 
Pytanie 2: 
Prosimy o doprecyzowanie miejsca umieszczenia reflektora radarowego zgodnie z 
opisem wg rozdziału XIII SIWZ – czy Zamawiający dopuszcza umieszczenie 
reflektora radarowego w znaku szczytowym pławy? 
 
Odpowiedź : 
Reflektor radarowy musi znajdować się wewnątrz korpusu pławy, Zamawiający nie 
dopuszcza umieszczenie reflektora radarowego w znaku szczytowym pławy 
 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający akceptuje przedłuŜenie terminu wykonania zamówienia do 
13.08.2010r.? 
 
Odpowiedź : 
Zamawiający nie akceptuje przedłuŜenia terminu wykonania zamówienia. 
 
 
Pytanie 4: 
Prosimy o doprecyzowanie opisu kształtu pławy stoŜkowej zgodnie z opisem wg 
rozdziału XIII SIWZ – czy kształt stoŜka odnosi się do całości korpusu pławy (pływak, 
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wieŜyczka, znak szczytowy), czy teŜ akceptowalne jest rozwiązanie pławy ze 
stoŜkowym znakiem szczytowym? 
 
Odpowiedź : 
Kształt stoŜka odnosi się do całości korpusu pławy, Zamawiający nie akceptuje 
rozwiązania  pławy ze stoŜkowym znakiem szczytowym 
 
Pytanie 5: 
Czy Zamawiający wymaga przy składaniu ofert wniesienia wadium? Jeśli tak – w 
jakiej formie? 
 
Odpowiedź : 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 


