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WYKONAWCY
odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iŜ do Zamawiającego wpłynęła prośbya o wyjaśnienie zapisu specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 –
dalej Ustawa) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Wykonanie placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła w Rewalu i
Niechorzu.
Treść zapytań jest następująca :
„W związku z niejasnością dokumentacji jaka jest dostępna do zamówienia publicznego, proszę o
sprecyzowanie w formie opisowej jakim kryteriom mają odpowiadać elementy urządzenia placu
zabaw. Czy jeśli napisane jest zestaw wspinaczkowy to znaczy, iŜ moŜna dobrać dowolny zestaw
słuŜący do wspinania? Zaproponowany zestaw w formie zdjęcia oferowany jest jedynie przez
jednego producenta, zatem przetarg niebyłby skierowany do wszystkich oferentów tylko do
konkretnego dostawcy, co nie jest dopuszczalne zgodnie z ustawą zamówień publicznych. Zestaw
zabawowy dla dzieci od 7-15 lat równieŜ wskazany jest pod konkretnego dostawcę. Zwracam się
zatem z prośbą o sprecyzowanie słowne tak urządzeń placu zabaw, aby moŜna było dobrać z oferty
innych dostawców. Np. ściankę wspinaczkową opisać poprzez wymiary ścianki, natomiast zestaw
zabawowy poprzez określenie ile ma wieŜ, czy ma drabinki, czy ma mostek, zjeŜdzalnie itp.
przedstawiając minimalne wymagania co do sprzętu.”
Odpowiedź Zamawiającego.
Podstawą opisu przedmiotu zamówienia jest art. 29 i nast. ww Ustawy. PoniewaŜ w zakresie
zamówienia jest takŜe dostawa wyposaŜenia placu zabaw Zamawiający uznając, Ŝe jest to
uzasadnione specyfiką zamówienia, opisał przedmiot tej dostawy (część zamówienia) poprzez
szczegółowe rysunki poszczególnych elementów placu zabaw. Dodatkowo kaŜdy z rysunków
zaopatrzony jest w opis zawierający wymiary elementów, opis materiałów z których mają być
wykonane, rodzaj wykończenia oraz ilości.
Zamawiający nie moŜe zgodzić się z twierdzeniem Pytającego, Ŝe przetarg jest skierowany do
jednego producenta. Świadczy o tym pkt 3.4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w
którym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równowaŜnych (w obu częściach). KaŜdy więc z
Wykonawców moŜe zaproponować elementy placów zabaw dowolnej firmy, bez obawy, Ŝe
Zamawiający odrzuci ofertę z powodu niewłaściwej nazwy producenta.
Oczywiście naleŜy dodać, zgodnie z art. 30 ust. 5 ww Ustawy, to na Wykonawcy spoczywa
obowiązek wykazania, Ŝe oferowane przez niego elementy placu zabaw spełniają postawione przez
Zamawiającego wymagania, nie zmienia to jednak zasady, Ŝe przetarg jest zaproszeniem dla
wszystkich firm, które spełnią warunki postawione przez Zamawiającego.
Informujemy, Ŝe zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ww Ustawy, stanowisko Zamawiającego
zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało
zamieszczone na stronie internetowej.
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