Warszawa, dnia 30.05.2016 r.

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2015 r. poz. 2164), zwanej dalej Ustawą na: „Dostawa najwyższej klasy potencjostatu z
modułem FRA (analizatorem częstotliwości) umożliwiającym analizę częstotliwości w
zakresie 10 µHz – 32 MHz wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem dla Wydziału Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego” Nr 120/10/2016
Informujemy, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia:
Wniosek:
„1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca mógł wykazać się spełnieniem warunku
wiedzy i doświadczenia poprzez wykonanie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, minimum 3 dostaw aparatury naukowo-badawczej o wartości nie mniejszej
niż 300 000,00 PLN brutto każda ?
Swoją prośbę uzasadniam, tym, iż dysponuję wieloletnim doświadczeniem w dostawie
aparatury naukowo-badawczej, jednakże dopiero od niedawna firma (…) ma w swojej ofercie
w/w aparaturę, przez co samodzielnie nie jest w stanie spełnić tego warunku Zamawiającego.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert, o czas niezbędny
do uzyskania stosownych dokumentów Producenta aparatury objętej w/w postępowaniem, w
celu wykazania się spełnieniem warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (poleganie na
wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów) ?.”
Odpowiadamy:
Zamawiający zmienia:
1.

art. 4 § 1 ust 3 pkt 3.2. SIWZ:

Było:
„Posiadania wiedzy i doświadczenia,
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
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Wykonawca wykaże główne dostawy wykonane, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie.
- przez główne dostawy Zamawiający rozumie wykazanie minimum trzech dostaw
potencjostatów na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 PLN brutto każda dostawa”
Jest:
„Posiadania wiedzy i doświadczenia,
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca wykaże główne dostawy wykonane, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie.
- przez główne dostawy Zamawiający rozumie wykazanie minimum trzech dostaw aparatury
naukowo-badawczej na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 PLN brutto każda dostawa”
2.

art. 4 § 2 ust 1 pkt 1.4.2. SIWZ:

Było:
„Formularz Nr 3 – oświadczenie – wykaz głównych dostaw wraz z załącznikami.
Wykonawca wykaże główne dostawy wykonane, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie.
- przez główne dostawy Zamawiający rozumie wykazanie minimum trzech dostaw
potencjostatów na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 PLN brutto każda dostawa.
Dowodami, o których mowa powyżej, są:
a)

poświadczenie,

b)
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit a,
W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wykazane w
wykazie głównych dostaw zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku
przekładania powyższych dowodów”
Jest:
„Formularz Nr 3 – oświadczenie – wykaz głównych dostaw wraz z załącznikami.
Wykonawca wykaże główne dostawy wykonane, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie.
- przez główne dostawy Zamawiający rozumie wykazanie minimum trzech dostaw aparatury
naukowo-badawczej na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 PLN brutto każda dostawa.
Dowodami, o których mowa powyżej, są:
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a)

poświadczenie,

b)
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit a,
W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wykazane w
wykazie głównych dostaw zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku
przekładania powyższych dowodów”
3.
Tabela Wykaz Dostaw w Formularzu Nr 3 będący załącznikiem do Rozdziału II SIWZ
Formularza Oferty:
Było:
„
Lp

Nazwa i adres oraz
nr telefonu kontaktowego
Odbiorcy
(podmiot na rzecz którego
realizowane były dostawy

1

2

Przedmiot dostawy –
dostarczone potencjostaty

3

Czas realizacji
Wartość
(Podać miesiąc i rok
zrealizowanych
rozpoczęcia i
dostaw brutto
zakończenia)
4

5

1
…
”
Jest:
„
Lp

Nazwa i adres oraz
nr telefonu kontaktowego
Odbiorcy
(podmiot na rzecz którego
realizowane były dostawy

1

2

Przedmiot dostawy –
dostarczona aparatura
naukowo-badawcza
3

Czas realizacji
Wartość
(Podać miesiąc i rok
zrealizowanych
rozpoczęcia i
dostaw brutto
zakończenia)
4

1
…
”
Jednocześnie Zamawiający zmienia:
1.

art. 9 § 1 ust 1 pkt 1.2.1. SIWZ:

Było:
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5

„Ofertę należy składać w siedzibie zamawiającego – w Dziale Administracji Wydziału Chemii
ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa pok. 140, nie później niż do dnia 02.06.2016 r. do godziny
11:45”
Jest:
„Ofertę należy składać w siedzibie zamawiającego – w Dziale Administracji Wydziału Chemii
ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa pok. 140, nie później niż do dnia 09.06.2016 r. do godziny
11:45”
2.

art. 9 § 2 ust 1 SIWZ:

Było:
„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego przetarg – w Dziale Administracji i
Inwestycji Wydziału Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa pok. 140 – w dniu 02.06.2016 r.
o godz. 12.00.”
Jest:
„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego przetarg – w Dziale Administracji i
Inwestycji Wydziału Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa pok. 140 – w dniu 09.06.2016 r.
o godz. 12.00.”
Pozostałe warunki pozostają bez zmian.
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