Biała Rawska, dnia 09.07.2021 roku

Zamawiający:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej
ul. Kolejowa 9
96-230 Biała Rawska
Tel. (46) 815 95 46
e-mail: zspbialarawska@wp.pl

Do Wykonawców

Wyjaśnienia do
postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie
podstawowym pn.:
„Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych” w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej
w ramach zadania pn.: ”Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju”
Identyfikator postępowania: 542fe04a-109b-47aa-a529-03da0b73450c
Nr. referencyjny: ZSP.070/21/2021

Zamawiający poniżej publikuje pytania Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami.
Pytanie 1
Zamawiający 7 lipca 2021 r. dokonał modyfikacji SIWZ: Wraz z ofertą Wykonawca załącza wszystkie
dokumenty szczegółowo wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do
SWZ.
Zwracam się do Zamawiającego o usunięcie tego zapisu. Certyfikaty są dokumentami innych stron
postępowania niż Wykonawca. Powoduje to sytuację że producent decyduje kto może wystartować w
postępowaniu a kto nie. Jest to jawne ograniczenie konkurencyjności. Nie ma to wpływu na dostarczony
sprzęt oraz ocenę oferty natomiast ma możliwość wpływania w postępowaniu. Według licznego
orzecznictwa KIO wyżej wymienione dokumenty powinny być dostarczone Zamawiającemu w
momencie podpisania umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ w sposób zasugerowany w pytaniu.
Zgodnie z art. 7 pkt. 20 pzp ilekroć mowa w ustawie o przedmiotowych środkach dowodowych - należy
przez to rozumieć środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót
budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia
lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.

Zamawiający po dogłębnej analizie stwierdza, że żądana dokumentacja nie powoduje naruszenia
zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zamawiający w ten sposób chce
mieć pewność, że zaoferowany sprzęt w pełni potwierdza jakość i parametry jakich oczekuje zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 2

W związku z zmianami z dnia 07.07.2021 wymagają Państwo aby do oferty załączyć przedmiotowe
środki dowodowe w postaci oświadczeń certyfikatów, w przypadku nie załączenia do oferty w/w
dokumentów oferta podlega odrzuceniu.
Z uwagi na duża ilości wymaganych dokumentów oraz termin składania ofert przypadający na
14.07.2021r proszę o informacje czy dopuszczą Państwo możliwość uzupełnienia wymaganych
przedmiotowych środków dowodowych tj. oświadczeń i certyfikatów w przypadku nie załączenia ich
do oferty ?
Odpowiedź:
Zamawiający dokonując zmian w SWZ z dniem 07.07.2021 roku wydłużył termin składania ofert.
Zamawiający pod szczegółowej analizie uznał, że termin składania ofert do dnia 14 lipca 2021 roku
będzie terminem odpowiednim, pozwalającym na kompletne przygotowanie wszystkich wymaganych
dokumentów przez wykonawców.
Należy również zwrócić uwagę, że wymagane dokumenty były znane wykonawcom z chwilą ogłoszenia
zamówienia. Zmienił się jedynie etap ich składania.
Zamawiający w SWZ wyraźnie zaznaczył, że przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z
ofertą i nie będą one podlegać uzupełnieniu na dalszym etapie postępowania.
Zgodnie z art. 107 ust. 2 pzp Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub
złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub
dokumentach zamówienia.

Zamawiający nie wnosi żadnych zmian do SWZ.

Zamawiający udzielając odpowiedzi na powyższe pytania nie dokonał żadnej istotnej zmiany w OPZ
jak również SWZ, w związku z tym żaden z dokumentów nie wymaga modyfikacji.

