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Politechnika Świętokrzyska
25 —314 Kielce
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
ATZ-38 1/41-6/20

WSZYSCY WYKONAWCY
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę aparatury naukowo badawczej: Układ do pobierania asfaltu z ekstraktora ultradźwiękowego Inf ratest; Wiertnica
do pobierania próbek z nawierzchni z osprzętem (wiertnica elektryczna, stół umożliwiający odwierty w laboratorium,
zestaw koronek, szczypce do wyciągania próbek, narzędzia niezbędne w procesie wiercenia); Aparat do pomiaru
odblaskowości nawierzchni drogowych dla Laboratorium Energooszczędnych Technologii Materiałów i Inżynierii
Materiałowej Politechniki Świętokrzyskiej
w ramach realizacji projektu pn.: „CEN WIS Centrum Naukowo—Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji
Regionu Świętokrzyskiego" [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014+2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka" Działanie 1.1. „Wsparcie
Infrastruktury B+R"]
-

Nr ogłoszenia w Dz.Urz UE: 2020/S 130-318722 z dnia 08.07.2020, znak: ATZ-381-41/20
W związku z wniesionymi zapytaniami wykonawców o wyjaśnienie niektórych zapisów Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych. (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej Pzp, wyjaśnia co następuje:
PYTANIA
1.SIWZ Rozdział V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, pkt 1 część 3 a)
W związku z otrzymaną z banku informacją, że banki nie wydają zaświadczeń o zdolności kredytowej, a jedynie badają zdolność
kredytową podmiotu na własne potrzeby oraz że dla udokumentowania posiadanych środków bank może dokonać tylko fizycznej
blokady środków na koncie podmiotu,Wykonawcy (w tym przypadku na okres min. 2 m-cy), co przy obecnej sytuacji przy bieżącej
działalności firmy jest nieuzasadnione ekonomicznie, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający może odstąpić od zapisu, że
Wykonawcy wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 70 000,00 z? i zastąpić go
oświadczeniem Wykonawcy, że na dzień składania ofert spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej?
Takie oświadczenie jest powszechnie stosowane przy podobnych przetargach oraz w przetargach o dużo większej wartości
przedmiotu zamówienia.
2.W opisie Przedmiotu zamówienia dla części nr 3 (Aparat do pomiaru odblaskowości nawierzchni drogowych) Zamawiający
umieścił wymóg kolorowy ekran dotykowy z menu w języku polskim".
„-

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie obsługiwane za pomocą przycisków umieszczonych obok kolorowego wyświetlacza
ekranu, z menu wjęzyku polskim, zamiast kolorowego ekranu dotykowego?
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ODPOWIEDZI
Ad 1. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca składa w części
IV: Kryteria kwalifikacji, sekcja B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa dokumentu JEDZ, który stanowi wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Na potwierdzenie okoliczności wskazanych
w JEDZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty określone w SIWZ
Zamawiający w pkt V ust. 2 SIWZ w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej dla części 3 wymaga aby Wykonawca wykazał,
że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 70 000,00 zł. Dokumenty jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji
ekonomicznej lub finansowej zostały określone w 2 ust 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Jest to katalog
zamknięty zatem Zamawiający nie może żądać innego dokumentu niż określony w rozporządzeniu.
Zamawiający nie wymaga aby bank zobowiązał się do udzielenia Wykonawcy kredytu lub wydał promesę udzielenia kredytu.
Zamawiający na potwierdzenie warunku wymaga informacji z banku potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy. Informacją taką może być zarówno zaświadczenie podpisane przez
upoważnionego pracownika banku, jak i niewymagający podpisu dokument wygenerowany przez system bankowy.
Zamawiający pozostawia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej bez zmian.
Ad2.
Zamawiający dokonuje w tym zakresie zmiany w części 3 opisu przedmiotu zamówienia i zastępuje wymóg:
„-kolorowy ekran dotykowy z menu w języku polskim,"
na następujący:
„-urządzenie obsługiwane za pomocą kolorowego ekranu dotykowego z menu w języku polskim lub za pomocą przycisków
umieszczonych obok kolorowego wyświetlacza ekranu, z menu w języku polskim,"
Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiaiący dokonuje zmiany ust. 1 w pkt XII Miejsce i termin
składania ofert oraz ust. 1 w pkt XIII SIWZ Miejsce i termin otwarcia ofert, które w miejsce dotychczasowych
otrzymują brzmienie:
„XII.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do 18.08.2020 r. do qodz.12°°"
„XIII.MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2020 r. o qodz. 13°° za pośrednictwem Platformy poprzez odszyfrowanie
przez Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne.
Otwarcie ofert nastąpi w Politechnice Swiętokrzyskiej w Kielcach, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 (Budynek
„B"), pokój nr 2.33"
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