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WSZYSCY WYKONAWCY 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę  aparatury do pomiaru promieniowania i pomiarów widmowych, urządzenia do matrycowego pomiaru 
temperatury, sterownika sztucznej sieci wraz z systemem kalibracji, analizatorów i źródeł  światła, symulatorów światła 
dla Laboratorium Niskoemisyjnych Źródeł  Energii Elektrycznej 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: „lnnowacje i Nauka" Działanie 1.1. „Wsparcie 
Infrastruktury B+R"] 

Nr ogłoszenia w Dz.Urz UE: 2020/S 159-387535 z dnia 18.08.2020, znak: ATZ-381-51/20 

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. Punkt V. SIWZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKAEŚLA dla Części IV, że o zamówienie 
mogą  ubiegać  się  Wykonawcy, którzy m.in., 
a) spełniają  warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia i w powyższym zakresie wykażą, że posiadają  środki finansowe 
lub zdolność  kredytową  na kwotę  co najmniej 433 000,00 zł  
b) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, iż  w okresie ostatnich 3 lat przed 
wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
— w tym okresie, zrealizował  w sposób należyty co najmniej jedną  dostawę  odpowiadającą  
przedmiotowi zamówienia o wartości nie niższej niż  433 000,00 zł  
Zapytanie: 
Ponieważ  realizacje systemów o wymaganej konfiguracji z symulatorem promieniowania słonecznego o 
wymiarach wiązki światła 200x200 mm zdarzają  się  rzadko, a są  one najdroższe, w związku z 
tym czy możliwe jest obniżenie kwoty 433 000,00 zł, o której mowa w/w punkcie, do wartości 
350 000,00 zł, tak by Wykonawca posiadający wieloletnie doświadczenie w przedmiocie zamówienia 
nie miał  problemu ze spełnieniem przede wszystkim warunku b)? 
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ODPOWIEDZI 

Ad 1. Zamawiający nie wskazał  w warunku, że wymaga aby wykonawca zrealizował  w sposób należyty co najmniej jedną  
dostawę  tożsamą  z przedmiotem zamówienia co oznacza, że Zamawiający nie wymaga aby wykonawca wykazał  się  realizacją  
identycznej dostawy jak opisana w opisie przedmiotu zamówienia. 
W związku z wnioskiem Wykonawcy dotyczącym zmiany warunku udziału w postępowaniu w zakresie części IV Zamawiający 
dokonuje zmiany warunku w następujący sposób pkt V Warunki udziału w postępowaniu ust 1 SIWZ dla części IV w miejsce 
dotychczasowego otrzymuje brzmienie: 
„a) spełniają  warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia i w powyższym zakresie wykażą, że posiadają  środki finansowe lub zdolność  kredytową  na kwotę  co najmniej 
350 000,00 zł  
b) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, iż  w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, zrealizował  w sposób należyty co 
najmniej jedną  dostawę  odpowiadającą  przedmiotowi zamówienia o wartości nie niższej niż  350 000,00 z" 

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiaiacy  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 08.10.2020 r. do godz.1 200" 

„XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2020 r. o qodz. 13°°  za pośrednictwem Platformy poprzez odszyfrowanie 
przez Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne. 
Otwarcie ofert nastąpi w Politechnice Swiętokrzyskiej w Kielcach, AI. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 (Budynek 
„B"), pokój nr 2.33" 

14 WR/?.I 

2Wt  r  hab iri. Zbigniew Koruba 

Pojnkt pn. CEN WIS — Cnntrnn, Nnnkowo—Wdrożnniown IntnIigontnynh Sponjniinnnji Rngionn Świtnkrnynkingo" — ronlinowo.ny prnnn Politnnhnik5 więtoIonynką  nn pndtnwin nnnnny 

Wojnwódntwnn więtok,nynkin, rnprnnontownnyn pnnn Znnnąd Wojowódntwn, polniąny rolę  Inotytorji Z000ą,lonjąnrj Rogionnlnyn Progrooron, Opnrnyjnyrn Wojrwódntwo 

Świętokroyokiogo nn Into 2014r2020  — jont wopólnnnnowony nr środkón Unii Eoroprjkirj w rornoob Eoroprjnkirgo Fondrorro Rorwojo Rrgionnlnngo Projnkt 
Politnnh,nkn Śnętnkrynkn 


	Page 1
	Page 2

