Operacja PT. „Monitoring efektów wdraŜania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach
ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego „ZrównowaŜony
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego
osią priorytetową 3. „Środki słuŜące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego
Funduszu Rybackiego. Umowa o dofinansowanie z dnia 13.07.2011 r. Nr 00002-61721-OR1400003/10/11.

INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO
im. STANISŁAWA SAKOWICZA
The STANISŁAW SAKOWICZ

INLAND FISHERIES INSTITUTE
POLAND
Olsztyn, 16-12-2011 r.

Do wszystkich
uczestników postępowania
Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-35-II/11
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
dostawę Samojezdnego Laboratorium Terenowego (pojazdu specjalnego campingowego) – drugi przetarg, w ramach
Operacji PT. „Monitoring efektów wdraŜania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach
ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego
„ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój
fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3. „Środki słuŜące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z
publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa o dofinansowanie z dnia 13.07.2011 r.
Nr 00002-61721-OR1400003/10/11.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 Z DNIA 15-12-2011 R.
Jeden z uczestników postępowania zadał Zamawiającemu następujące pytania do Załącznika Nr 1
do SIWZ „Specyfikacja techniczno – funkcjonalno – uŜytkowa oferowanego Samojezdnego
Laboratorium Terenowego – 1 sztuka”:
Pytanie 1. Pkt. 2 z SIWZ: Czy dopuszczalna jest pojemność skokowa 1956 cm3?
Pytanie 2. Pkt. 9. z SIWZ: Czy pojazd o Dopuszczalnej Masie Całkowitej 3 300 kg spełnia kryteria wymienione
w podpunkcie 9.?
Pytanie 3. Pkt. 31. z SIWZ: Czy dopuszczalny jest pojazd o szerokości 235,1 cm?
Pytanie 4. Pkt. 31. z SIWZ: Czy dopuszczalny jest pojazd o wysokości 268 cm?
Pytanie 5. Czy parametry zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, są informacjami
katalogowymi podanymi przez producenta pojazdu?
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Na powyŜsze pytania Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:
Ad. 5. Zamawiający, sporządzając Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
„Specyfikacja techniczno – funkcjonalno – uŜytkowa oferowanego Samojezdnego Laboratorium Terenowego – 1
sztuka”, kierował się informacjami katalogowymi poszczególnych producentów tego typu pojazdów, dlatego
podane przez niego parametry są parametrami orientacyjnymi.
Ad. 1. Tak, jest dopuszczalna.
Ad. 2. Tak, spełnia kryteria.
Ad. 3. Tak, jest dopuszczalny.
Ad. 4. Tak, jest dopuszczalny.

...................................................
( podpis kierownika Zamawiającego)
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