Warszawa, dnia 16 września 2020 r.
Znak sprawy: ZPI.2610.10.2020

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ
Dotyczy postępowania: Dostawa aparatury badawczej dla laboratoriów
Centralnego Laboratorium Inżynierii Elektrycznej (CLIE)
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki (Zamawiający)
działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm), przekazuje
treść wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami (kolejność numeracji pytań
zgodnie z kolejnością wpływu do Zamawiającego):
Pytanie nr 2:
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie dot postępowania przetargowego
nr ZPI.2610.10.2020-Dostawa aparatury badawczej dla laboratoriów
Centralnego Laboratorium Inżynierii Elektrycznej ( CLIE)-czy Zamawiający
uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
technicznej
lub
zawodowej,
jeżeli
wykonawca
wykonał
dostawę
specjalistycznej
aparatury
badawczej
dla
laboratorium
ale
nie
akredytowanego o wartościach nie mniejszych niż wskazane w SIWZ?
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający dopuszcza wykazanie dostaw realizowanych na rzecz
laboratorium nieakredytowanego. W tym zakresie Zamawiający dokonał
zmiany treści SIWZ w zakresie warunku udziału w postępowaniu odnoszącego
się do wiedzy i doświadczenia Wykonawcy.
Patrz zmiana nr 4 do SIWZ poniżej.
ZMIANA NR 4 DO SIWZ
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający, działając na podstawie
art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonał zmiany treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poniższym zakresie:
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1. W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
1) Rozdział VI, ust. 1 pkt 2 lit c) o brzemieniu:
a) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek
za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert wykonał dostawę specjalistycznej
aparatury badawczej dla laboratorium akredytowanego o wartości
nie mniejszej niż:
dla Zadania nr 1 – 330 000,00 złotych brutto;
dla Zadania nr 2 – 40 000,00 złotych brutto;
dla Zadania nr 3 – 10 000,00 złotych brutto;
dla Zadania nr 4 – 30 000,00 złotych brutto;
dla Zadania nr 5 – 5 000,00 złotych brutto
UWAGA!
Składając ofertę w zakresie kilku Zadań, Wykonawca może
wykazać jedną dostawę o wartości nie mniejszej niż łączna
wartość wymagana dla tych Zadań.
W przypadku, gdy wartość zamówienia (dostawy) jest określona w
innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona
przeliczenia tej wartości na złote polskie - na podstawie średniego
kursu złotego w stosunku do waluty obcej, określonej w Tabeli
Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia
Ogłoszenia
o zamówieniu.
otrzymuje nową treść o brzmieniu:
a) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek
za
spełniony,
jeżeli
Wykonawca
w
okresie
ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał
dostawę specjalistycznej aparatury badawczej dla laboratorium
o wartości nie mniejszej niż:
dla Zadania nr 1 – 330 000,00 złotych brutto;
dla Zadania nr 2 – 40 000,00 złotych brutto;
dla Zadania nr 3 – 10 000,00 złotych brutto;
dla Zadania nr 4 – 30 000,00 złotych brutto;
dla Zadania nr 5 – 5 000,00 złotych brutto
UWAGA!
Składając ofertę w zakresie kilku Zadań, Wykonawca może
wykazać jedną dostawę o wartości nie mniejszej niż łączna
wartość wymagana dla tych Zadań.
W przypadku, gdy wartość zamówienia (dostawy) jest określona
w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona
przeliczenia tej wartości na złote polskie - na podstawie średniego
kursu złotego w stosunku do waluty obcej, określonej w Tabeli
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Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia
Ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający informuje, że pozostałe postanowienia SIWZ, w tym termin
składania ofert, nie ulegają zmianie.
W związku z dokonaną zmianą treści SIWZ, Zamawiający dokonał zmiany
treści Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu 07.09.2020 r. pod numerem 581858-N-2020. Treść
zmiany ogłoszenia o zamówieniu zostanie opublikowana na stronie
internetowej postępowania.

Z up. Dyrektora
Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytutu Elektrotechniki
/-/
Sebastian Lech
(podpis na oryginale dokumentu)
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