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Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
 Na podstawie art. 38. ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów 
eksploatacyjnych do drukowania, numer sprawy PZ/05/2013, do zamawiającego wpłynęły 
prośby o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 
 
1. Jakiego dokumentu oczekuje Zamawiający w SIWZ, część III pkt.1.3, 1.5 opis przedmiotu 

zamówienia? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza raporty z testów wydajności wykonanych przez producenta produktu 
zgodnie z zaleceniami norm wymienionych w pkt. III. 1.3. Kopie raportów powinny być 
poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. 

 
2. Jaki podmiot niezależny Zamawiający ma na myśli? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaświadczenie wystawione przez producenta produktu. 
 

3. W treści pkt. V. ppkt. 1.1) Zamawiający stawia wymóg: „Wymagane jest wykazanie przez 
Wykonawcę realizacji co najmniej 2 dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie” 
W zakresie wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa z pkt. VI SIWZ 
Zamawiający nie określił jak ma wyglądać dokument o którym mówi w treści pkt V. ppkt. 1.1). Czy 
Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu zrealizowanych 2 dostaw wraz z referencjami? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców dokumentów potwierdzających posiadanie wiedzy  
i doświadczenia. W pkt V. 1.2) SIWZ zamiast dotychczasowej treści powinno być: Zamawiający 
nie wymaga spełnienia szczegółowych warunków tym zakresie. 

 
4. Prosimy o sprecyzowanie terminu wymianu wadliwej partii materiałów objętej reklamacją  

i dodanie po słowach: „2 dni” słowa „roboczych”. Trudno bowiem wykonać tej wymiany, gdy 
reklamacja zgłoszona zostanie w piątek popołudniu. Czy Zamawiający zgodzi się na ten zapis? 

 

Odpowiedź: 
Tak. 

 
5. Dotyczy wzoru umowy: §5 pkt 1 ppkt. a) Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie 

proponowanej kary z 15% na 10%? 
 

Odpowiedź: 
 Nie. 
 
6. Dotyczy wzoru umowy: §5 pkt 2 ppkt. a) Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu: „2 dni” 

na: „4 dni”? 
 

Odpowiedź: 
 Nie 



 

 

7. Dotyczy wzoru umowy: §5 pkt 2 ppkt. b) Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu  
z : „2-krotnie” na „3-krotnie”? 
 

Odpowiedź: 
Tak. 
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