Radom, dnia 17 sierpnia 2012 r.

Znak sprawy: 7/2012/ZP

WYJAŚNIENIE ORAZ TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „ Dostawa Band

Ledowych dla MOSIR w Radomiu”.
Zamawiający, tj. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu otrzymał następujące
zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Zapytanie I (z dnia 13.08.2012 roku) brzmi następująco:

Zamawiający w SIWZ określił:
W ramach gwarancji i serwisu Wykonawca zapewni następujące świadczenia:
- usuwanie wszelkich usterek w działaniu bandy w ciągu jednej godziny, serwis 7 dni w
tygodniu.
Co Zamawiający rozumie poprzez usuwanie usterek w ciągu jednej godziny?
a) naprawa w ciągu godziny od momentu zgłoszenia?
b) naprawa w ciągu godziny od momentu zdiagnozowania problemu przez serwisanta?
Zapytanie II (z dnia 16.08.2012 roku) brzmi następująco:
W nawiązaniu do treści przetargu na dostawę band ledowych, opublikowanego dn. 10
sierpnia br. chcielibyśmy zapytać, Czy Zamawiający wymaga od dostawcy/firmy
wykonującej montaż posiadania certyfikatu ISO: 9001 / ISO: 14001?
Zapytanie III (z dnia 16.08.2012 roku) brzmi następująco:
1. W związku z chęcią uczestnictwa w przetargu "Dostawa Band Ledowych dla MOSiR w
Radomiu" wnosimy o zmianę punktu zawartego w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia tj. "usuwanie wszelkich usterek bandy w ciągu jednej godziny, serwis 7 dni w
tygodniu".
Zapis ten jest niezgodny z zapisami Prawa Zamówień Publicznych tj. z art. 7.1."Zamawiający
przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający
zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców".
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że tak określone wymagania mogą sugerować
konkretnego Oferenta.
Równe traktowanie Wykonawców byłoby spełnione gdyby każdy z Oferentów miał
możliwość i szansę spełnić ww. punkt. w takiej formie zapis ten faworyzuje firmy lokalne i
jednocześnie wyklucza firmy z innych części Polski.
Biorąc pod uwagę powyższe wnioskujemy o skorygowanie tego zapisu na "Usuwanie
wszelkich usterek w działaniu w ciągu 48 godzin".

2. Dodatkowo zwracamy się z prośbą o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia z 4 tygodni
do 8 tygodni.
Podyktowane jest to również faktem, iż trwa właśnie okres urlopowy i większość
producentów nie jest w stanie wyprodukować tak specyficznego produktu w tak krótkim
czasie.
Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej propozycji co do wydłużenia terminu realizacji
zamówienia.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający
wyjaśnia, co następuje:
Ad zapytanie I:
Zgodnie z zapisami § 7 pkt.2 Wzoru Umowy ,,W okresie gwarancji wykonawca jest
zobowiązany do zapewnienia serwisu naprawczego w przypadku uszkodzenia band – czas
przybycia grupy serwisowej do 1 godziny od przekazania zgłoszenia osobie wskazanej w § 1
umowy na podany telefon kontaktowy ‘’.
Ad zapytanie II:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy posiadania certyfikatu ISO: 9001 / ISO: 14001
Ad zapytanie III:
1. Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę. Zamawiający nie ogranicza
udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę.
Przewodniczący Komisji Przetargowej

