
Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa sprzętu
medycznego na wyposażenie morskich statków ratowniczych;
sygnatura postępowania: NZ-ER/I/PN/16/15
BZP  220452;  data zamieszczenia:  26.05.2015r

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, działając jako Zamawiający informuje,
zgodnie  z  art.  38  Pzp,  iż w  niniejszym  postępowaniu  wpłynęło  zapytanie,  które
wraz z odpowiedzią zamieszczono poniżej:

Pytanie 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby Wykonawca w celu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu wykazał się minimum jedną dostawą zestawów
do ogrzewania poszkodowanego na kwotę około 196.430,40 zł, z potwierdzeniem
o należytym wykonaniu dostawy?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w dziale V SIWZ wskazał warunki udziału w postępowaniu wraz
z opisem oceny ich spełniania, dostosowując w każdym z zadań opis wymaganych
zrealizowanych dostaw do przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem specyfiki
danego asortymentu  objętego  zadaniem.  Tym samym Wykonawca ubiegający  się
o udzielenie zamówienia np. w zadaniu 2 - Dostawa zestawów do ogrzewania
poszkodowanego, winien jest legitymować się dostawą zestawów do ogrzewania
poszkodowanych na kwotę min. 100.000 zł brutto. Tak więc jeżeli Wykonawca
ubiegający się o udzielenie zamówienia w zadaniu 2 wykaże spełnienie warunku tj.
należyte zrealizowanie dostaw zestawów do ogrzewania poszkodowanego w
terminie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  na  kwotę
min.100.000  PLN,  przy  zachowaniu  sposobu  wykazania  wskazanego  w  SIWZ
(dokumenty odpowiednio), warunek w zadaniu 2. Zamawiający uzna za spełniony.
W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez tego Wykonawcę również
w innych zadaniach, Wykonawca musi dodatkowo wykazać spełnienie warunków
odpowiednio do tych zadań, a więc np. realizację dostaw respiratorów na kwotę
100.000 zł brutto w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w zadaniu 1.



Dodatkowo Zamawiający wskazuje, iż zamieszczając w SIWZ wzór formularza oferty,
nie  ustrzegł się omyłki  natury  technicznej  w  postaci  braku  pozostawienia  miejsca
w zadaniu 3 na jednoznaczne wpisanie kosztu dezynfekcji pomieszczenia, zgodnie
z  kryterium  oceny  ofert  w  tym  zadaniu.  Dlatego  też,  by  ułatwić Wykonawcom
przygotowanie  oferty,  wprowadzamy  zmianę treści  SIWZ  na  podstawie  art.  38  Pzp
w  postaci  wprowadzenia  nowego  zał.  1  do  SIWZ  -  Formularz  oferty,  poszerzonego
o treść:

"Koszt dezynfekcji pomieszczenia o wielkości 40m3 ...........................................................
zł brutto, zgodnie z informacją producenta."

Formularz ten, w wersji edytowalnej, zamieszczono na stronie internetowej
w zakładce zamówienia publiczne, odpowiednio do przetargu.

Powyższe odpowiedzi na pytania są wiążące dla Wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
Powyższe odpowiedzi na pytania nie wymagają pozostawienia dodatkowego czasu
na wprowadzenie zmian w ofertach. Tym samym termin składania i otwarcia oferty
pozostaje bez zmian, tj. 03.09.2015r
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