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  NZ-610/11/10/1-KW Gdynia, 04.08.2010r

Wykonawcy ubiegaj cy si
o udzielenie zamówienia

Dot. post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw

pneumatycznych zestawów wyrzutni linki ratunkowej, znak post powania: NZ-RR/I/

PN/12/10.

Odpowied  na pytania

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie  publicznych

(tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759.) Zamawiaj cy informuje, e w przedmiotowym

post powaniu wp yn o zapytanie, które wraz z odpowiedzi  Zamawiaj cego zosta o

zamieszczone poni ej.

Pytanie 1.

Wymaganie Zamawiaj cego:

„7.1. O udzielenie zamówienia publicznego mog  ubiega  si  Wykonawcy, którzy:

7.1.1. spe niaj  warunki udzia u w post powaniu, okre lone w art. 22 ust.1 ustawy,

w szczególno ci posiadaj  wiedz  i do wiadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat,

a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy – w tym okresie, nale ycie

wykonali dostaw  dwóch wyrzutni pneumatycznych, wraz z udzieleniem gwarancji

i zapewnieniem us ug serwisowych.

Z uwagi na to, e sprz t b cy przedmiotem zamówienia jest wysoko specjalistycznym

urz dzeniem, które w naszym kraju nie jest wyj tkowo popularne, a liczba og aszanych

zamówie  przez jednostki bud etowe w tym zakresie w ostatnich 3 latach by a znikoma, a co za

tym idzie mo liwo  wykonania dostaw prawie nierealna, utrzymanie wymogu wykazania

dostaw z okresu jedynie 3 lat. Mog oby doprowadzi  do wykluczenia wykonawców

posiadaj cych wiedz  i do wiadczenie, co by o by sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji.
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Bior c pod uwag  fakt, e od 10 lat firma nasza specjalizuje si  w zaopatrywaniu jednostek

sektora bud etowego w sprz t ratowniczy co potwierdzaj  posiadane certyfikaty (ISO 9001,

AQAP 2120, NCAGE, wiadectwo Wiarygodno ci oraz Koncesja MSWiA, a tak e fakt

nale ycie realizowanych dostaw do Pa stwa Instytucji (równie  w zakresie przedmiotu

zamówienia w 2005/2006 roku), potwierdzonych referencjami, zwracamy si  z pytaniem:

Czy Zamawiaj cy dopuszcza wykaz dostaw wykonanych w d szym okresie, np. ostatnich 5

lat?

Odpowied  Zamawiaj cego:

Zamawiaj cy nie dopuszcza legitymowania si  przez Wykonawców do wiadczeniem na

potwierdzenie spe nienia warunku, o którym mowa w art. 7.1.1. SIWZ,  zdobytym wcze niej

ni  w ci gu ostatnich 3 lat przed up ywem terminu sk adania ofert.

Rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie rodzajów

dokumentów, jakich mo e zada  zamawiaj cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te

dokumenty mog  by  sk adane (Dz.U. nr 226, poz. 1817), zawiera w par. 1.1. katalog

zamkni ty dokumentów, których Zamawiaj cy mo e da  na potwierdzenie spe nienia

warunków udzia u w post powaniu, o których mowa w art. 22 ustawy.  Rozporz dzenie to w

par. 1.1. pkt 3 wskazuje, e Zamawiaj cy mo e da  „wykazu wykonanych, a w przypadku

wiadcze  okresowych lub ci ych równie  wykonywanych, dostaw lub us ug w zakresie

niezb dnym do wykazania spe niania warunku wiedzy i do wiadczenia w okresie ostatnich

trzech lat  przed up ywem terminu sk adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia u w

post powaniu,  a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem

ich warto ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz za czeniem dokumentu

potwierdzaj cego, e te dostawy lub us ugi zosta y wykonane lub s  wykonywane nale ycie”.

Tak skonstruowany katalog zamkni ty dokumentów uniemo liwia rozszerzenie tego katalogu

zarówno o inny dokument, jak i modyfikacj  wskazanych dokumentów. Jednocze nie

zamawiaj cy wskazuje, ze zgodnie z art. 26 b ustawy Pzp, do którego nawi zuje pkt. 7.4 SIWZ,

umo liwia poleganie na wiedzy i do wiadczeniu innych podmiotów, niezale nie od charakteru

prawnego cz cych stosunków wykonawc  z podmiotem legitymuj cym si  wiedz  i

do wiadczeniem.

Jednocze nie Zamawiaj cy zaznacza, i  nie zostaje przed ony termin sk adania ofert.

Tym samym:
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Termin sk adania ofert: 10.08.2010r, godz. 12.00

Termin otwarcia ofert: 10.08.2010r, godz. 12.15.

Niniejsza informacja jest integraln  cz ci  SIWZ i jest wi ca dla Wykonawców bior cych

udzia  w niniejszym post powaniu.

Dyrektor
                  /-/
         Marek D ugosz

04.08.2010


