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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 syntezatora mikrofalowego (część 1) 
oraz dostawa aparatu do miareczkowania metodą Karla Fishera (część 2) dla Centrum Nauk 
Bilogiczno-Chmicznych Uniwersytetu Warszawskiego” Nr CNBCh/15/2016/UM. 
 

Informujemy, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia: 

 

Wniosek: 

„Czy w zakresie warunków udziału w postępowaniu odnośnie posiadania wiedzy i 
doświadczenia dla realizacji Zadania 2 (Art. 4 § 1 Ust. 3.2) Zamawiający dopuści wykazanie 
minimum 2 dostaw aparatów do miareczkowania metodą Karla Fishera na kwotę nie mniejszą 
niż 20.000,00 PLN brutto każda dostawa?” 

 

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: 

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.  

Dla części 1: 

- przez główne dostawy Zamawiający rozumie wykazanie minimum dwóch dostaw 
syntezatorów mikrofalowych na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 PLN brutto każda 
dostawa. 

Dla części 2: 

Przestrzeń na logotyp jednostki 
maks. 

ość logotypu 35 mm 
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- przez główne dostawy Zamawiający rozumie wykazanie minimum dwóch dostaw aparatów 
do miareczkowania metodą Karla Fishera na kwotę nie mniejszą niż 40 000,00 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.  

Dla części 1: 

- przez główne dostawy Zamawiający rozumie wykazanie minimum dwóch dostaw 
syntezatorów mikrofalowych na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 PLN brutto każda 
dostawa. 

Dla części 2: 

- przez główne dostawy Zamawiający rozumie wykazanie minimum dwóch dostaw aparatów 
do miareczkowania metodą Karla Fishera na kwotę nie mniejszą niż 20 000,00 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.  

Dla części 1: 

- przez główne dostawy Zamawiający rozumie wykazanie minimum dwóch dostaw 
syntezatorów mikrofalowych na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 PLN brutto każda 
dostawa. 

Dla części 2: 

- przez główne dostawy Zamawiający rozumie wykazanie minimum dwóch dostaw aparatów 
do miareczkowania metodą Karla Fishera na kwotę nie mniejszą niż 40 000,00 PLN brutto 
każda dostawa. 

Dowodami, o których mowa powyżej, są: 

a) poświadczenie, 
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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.  

Dla części 1: 

- przez główne dostawy Zamawiający rozumie wykazanie minimum dwóch dostaw 
syntezatorów mikrofalowych na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 PLN brutto każda 
dostawa. 

Dla części 2: 

- przez główne dostawy Zamawiający rozumie wykazanie minimum dwóch dostaw aparatów 
do miareczkowania metodą Karla Fishera na kwotę nie mniejszą niż 20 000,00 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.” 

 

 

Pozostałe warunki pozostają bez zmian. 
 
 


