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ZP-26/2016/10/1146/2017

Osowiec-Twierdza, dnia 08 lutego 2017 r.

Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną „Doposażenie i adaptacja bazy edukacyjnej Biebrzańskiego Parku
Narodowego w siedzibie Parku: Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy 8”-Znak sprawy ZP-26/2016.

Zamówienie udzielane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 umowa:
POIS.02.04.00-00-0007/16-00. „Doposażenie i adaptacja bazy edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego
w siedzibie Parku: Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy 8”

Wyjaśnienie treści SIWZ- Odpowiedź na pytanie z dnia 07.02.2017 r.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), niniejszym przekazuję treść zapytań jakie
wpłynęły do Zamawiającego oraz odpowiedzi jakie zostały udzielone w związku z przysłanymi przez wykonawcę
zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu:

Pytanie nr 1
W załączniku nr 1a „ Formularz cenowy oferty, Zamawiający specyfikuje wyposażenie multimedialne sali
ekspozycyjnej oraz holu i przedsionka.
Po przeanalizowaniu szczegółowej specyfikacji technicznej poszczególnych urządzeń multimedialnych
zaprojektowanej instalacji wyposażenia audiowizualnego możemy stwierdzić. Parametry techniczne urządzeń
wskazują na możliwość zaoferowania tylko jednego modelu urządzenia jednego producenta.

Zgodnie art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie może opisywać przedmiotu
zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, a dodatkowo przedmiotu zamówienia nie można
opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu,
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to
uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za
pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny".

W związku z powyższym wnosimy o zmianę specyfikacji technicznej poszczególnych urządzeń zaprojektowanych
systemów multimedialnych w taki sposób by istniała możliwość zaproponowania urządzeń i rozwiązań
co najmniej dwóch różnych producentów oraz zmianę terminu składania ofert przetargowych.

Odpowiedź:
Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Części II–Opis przedmiotu zamówienia
w punkcie 8 zamieścił informacje na temat rozwiązań równoważnych:
SIWZ-Części II –Opis przedmiotu zamówienia
8. Informacje na temat rozwiązań równoważnych:
a) W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia dopuszcza się możliwość składania ofert
równoważnych.
b) Wskazane

wyżej

określenie

przedmiotu

zamówienia

ma

charakter

wyłącznie

pomocniczy

w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów
technicznych, oczekiwanych materiałów i urządzeń.
c) Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych,
jakościowych, wydajnościowych równoważnych z opisem wskazanym przez Zamawiającego. Pod pojęciem
„parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość,
bezpieczeństwo i wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania
produktów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach
i funkcjonalności niż określone w dokumentacji technicznej.
d) Zaproponowane rozwiązania równoważne nie mogą powodować konieczności przeprojektowania załączonej
do SIWZ dokumentacji technicznej.
e) Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 Pzp musi
wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego.
f) W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych dokumenty dołączone do oferty na potwierdzenie
równoważności będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną
opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej
odrzuceniu z powodu „nierównoważności” zaproponowanych rozwiązań równoważnych.
g) W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów
i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Powyższa odpowiedź na pytanie nie stanowi zmiany treści SIWZ.

Zatwierdził:
Z-ca Dyrektora
Biebrzańskiego Parku Narodowego
mgr inż. Mariusz Siłakowski
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