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Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r.

Dotyczy: Dostawa :i montai regal6w trlr[esu]wnych z napqdem elektrycznym,
regal6w przesuwnych z nfne{em korbowym oraz regat6w
stacionarrnych do biblioteki { buflVnku Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina Wydzialfr hflstrumentalno-Pedagogicznego
Wydzial vr Bialymstoku, Znak:. NpralVy: ZP' L7 / O 6 / 20 L3 / 27 2 / B /f L

Zgodnie z ayt. 38 ust I i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zam6wieri
publicznych. [Dz. lJ. z 20L0 r, nr ].13, poz. 759 ze zm., dalej "ustawa") w zwi4zku
z pytaniami, kt6re wptynqly do Zamawiaj4cegp od Wykonawc6w, dotycz4cymi
specyfikacji iistotnych warunk6w zam6wienia, ponipej zamieszczamy tre6i pytafi wraz z
odpowiedziami oraz dzialaj1c na podstawie frt. 38 ust. 4 ustawy Pzp informujemy o
zmianach w,zal4czniku nr 6 do slwZ (Opis prz$dmiptu zam6wieniaJ:

PYTANIE
.fako uczestnik, postppowania o udzielfnie pam5wienia publicznego w trybie

przetargur nieograniczonego jw., zwracamy sig p nro[bq - zgodnie z art. 38 ustawy z dnia
29 styczniia 2004r. Pra'wo zamowied publicznycli (Dz. tJ. 22010 nr 113, poz.759 wrazz
p6Zniejszymi zmianarnri) - o wyjafnienie czrpSfi zairisdw zawartych w udostppnionej

dokum entacji przeta4;owej.

Zamawiaj4cy w SIWZ zamie$cil wym6g e$spert[zy technicznei dotyczqcej badan
statycany()h regal6w lprzesuwnych i stacjonarnfch przeprowadzonych przez, niezaleim4
j ednostkq naukowo badawoz4

Zgodnie z usta'wq Pzp, na podstawie urt. 25 ust. 1 Zamawiaj4cy rno2e 24dad od

wykonaw;6w wylqcznie oSwiadczefi lub dokufent6fv niezbEdnych do przeprowadzenia

postgpowrnia, oraz na podstawie ust. 2 ,, lPrNzes Rady Ministr6w okre6li, w drodze

rozporuqdzenia, rodzajer dokument6w, jakich mc2{ zadal6 zamawiaj4cy od wykonawc6w, oraz

Ib*y, w jakich dokurnenty te moge byd sklad{ne. nfajqc na uwadze, 2e potwierdzeniem

spelniania warunk6w udziafu w postgpowaniu o udzi$lenie zam6wienia moZe byi zamiast

dokumentu r6wnie2 oSrviadczenie zloZone przed !'ta$cirlvym organem .. '"

W przywolanym rozpo:rz4dzeniu Prezesa Rady lliiristr6w z dnia 30 grudnia 2A09 r. cz,ytarny:



$ $, 1. W celu ptwierdaodi4 iE d'f,trowffi dssta$y,
odpowiedaja spagrodcn I olradloqru pracz
sacaegdluo6ci:
U prdh& op{*dm lub fsdografii;
2) opiru urr4dzm tecfrnic,imryd, iustl'tt$cji obdugi craz stots\$anych pfrcu
nylmu,amq d*Snm Etibtrslg orat ryhonxvcy" r.r'c.du

i jarho$ci reali
zdrviadcarda podmi*tu lryr*,rmicnego do kontroti j

o@rn'iad41q oft ra*lonym
4) zain'iadc.znid
wykonavlry :u uormr,mi jr&ll$cioeryni- jc*e'li siqdo -ryrtmr$w
ryewuirnia isfto.qci $partyih ua odpcwidnic.h
5) zsEwi{dffiui* nieedciss:go @mionr 4iililtjryego icmr zgodno$*i 4trdeir
nykonrm'cy :z anryejsftinri nurm"afsi mreqdeania jchfi em*wi$qgy \.\'$kart}$q
$rodlci rarrSzania $rod;oq,i,ski€m" ktdre nyhonervca fodczls realiracii
zmdryirnia :na roboty bradult!"lans lutr ttslugi, odwo,h$
irodoqd*i€ilrr i andytr tEh[AS) ltrb ucrsr rare$rmia

sfst€ffiIl mt:zqdrania
skicrn oputyeb ua

auopejskic,h tnb flddzlmis:odwych nauurac'h pa6wi przca podmioty dzidsjqoc
zgodnie z pririr€m {Jnii Eurcpejskiei" rurspcjshirni hlh

$$mi c{rtyft}oecji.
2.I0}kCIuar*'im ffioir zasdast u$rs'iadcacn" o ktdrych *F* oi' ust. tr nS 3-5, zlotyt
rd\fimo\#aAffi zeiu'iadcr€oia r$Tasrtar$ioae przez podori,]ry majiFe si€ddh $''' dntxyrn pa[srmie
c.zloukogn*i:m Errropejskielgu Obsearu Goqpod,ar.czeg+.
3. Wykmmrc,a mote armfu'sft eaiu'iadc,ztu" o tdtityctr mptn'a $ n$t" I $H 4,i 5" zlolyd iare
doeuasty protn'ierdzaj6c o@wiodnio $osoq'anie W{ea rqfhonam.fu' rd{mowafurych
$ro&ow zapermieuia jdcc$ri i stos$titnic rdrutuounafrty$ e$nrfir zrtr$ranir
$rodcwixlrieca.

W punkcie 3i niniejszegcr rozporz4dzenia okreSlo{re jerft, i2 zamawiajqcy moZe hqdaljednie

,,za$wiadczerria podmiotu uprawnionego do kontrfli jakloSci potwierdzai4cego, 2e dostarczone

produkty odtrnwiadajq okreSlonym norTnom Lub sppcyfilfaci a technicznym.

Rozporzqdzenie to nie okresla wymogu sporz;4rfzenif takiej ekspertyzy przez konkretnie

jednostkE naukowo badawcz4 a jedynie przez plodmiot uprawniony do kontroli iakodci w

zakresie pot\,vierdzenia sp,elniania okreSlonych norin luti specyfikacji technicznych.

W zwiqpku z:,tymwymag;anie posiadania ekspertypy spprzqdzonq przez niezale2nqjednostkg

nAgkowo b.aclawczq j est nraruszeniem cytowanej usfawy Pzp.

W z'wiq,zku z tym zwracamy siq z wnioskiqm o :pmianq zapisu dotyczqcego ekspertyzy

sporzqdzoneji przez jednostkE naukowo badra$'czq na zapis: ,,ekspertyzy technicznej

dotyczqcej badan statycznych regal6w przesuwnL!{h i s[acionarnych przeprowadzonych przez

niezalean4jednostkq do trego uprawnionq uwzglp{niajqFAich poszczeg6lne elenrenty.



Stawiane przez, Zamau,iaj4cego wymogu dioEtar:czlenia innych ni2 wymienione w

rozporz4dzen:iu dokument6w narusza w spos6b jarvny art. 7 ustawy Pzp (Zasada r6wnego

W zwiq,zku z l<r6tkim o:l<resem na przygotowanie ofbrt|y, po wpr'owadzeniu ewentualnych
zlian do SIWZ1, zwmcamy siE z proSb4do Zamawiai4celgo o przesuniecie terminu skladania
ofert na dzieri 08.07.2013 r.

ODPOWIED]Z:
Zamawiaj4cy,z\Nraca jecitynie ulvagq na fakt, i.2 wtailciwa regulacja odnoszEca siq do art.
25 ust. 1" znajcluje siq obecnie w Roz;lorz4clzBniu Prezesa Rady Ministr6w z dnia L9
lutego 201.3 r. w sprara,'ie rodz;aj6w dclkumelnt6w, jakich mo2e z4da(, zamawiaj4cy od
Wykonaw cy, oraz form, w jakic)h te dokumenty mo$4 byi sktadane [Dz. U. z 2013 r., poz'
23L) .

Zamawiaj4clr uprzejmie informuje, i2 d,okonuLje stotpownych zmian w Opisie przedmiotu
zam6wienia (zzrl4cznik nr 6 do lilWZJ'

Caly zapis pn. Dodatkowe wymagania w zalqczniku nr 6 do SIWZ fOpis przedmiotu

zam6wienia]l zostal zmieniony i otrzymal brzmieniq:
Dodatkowe wymagania:
Zamawiaj4cy wymaga dostarczenia wraz regalanpi, nastqpujqcych wystawionych na
przedmiot zam6wienia:
-atestu higienicznego narwyr6b tj. regaly przeiQzdn<p i stacjonarne;
-klasyfikacji ogniowej w zakresie reakcji na ogieri w1g EN L350L-L:2007;
-dokument6w potwiercllzaj4cyc:.h, 2e rergaly spelniipjE warunki normy PN-88/M-78321

dot. regal6w, przepisy bhP i P.PoZ'
-ekspeityzy technicznej dolycz4cej badLali slfatycznych regal6w przesuwnych

i sticjonarnych przeprowadzonej przez niezale|fiy podmiot uprawniony do kontroli
j akoSci, uwzlglqdniaj 4ce;i ich pos;zczeg6 lne ele men ty,

$ 10 ust.4 SII\ /Z otrzyrrruje brz:mienie:
Oferta powi:nna byi sporz4dzona czytelnym pismem. Zaleca siq sporz4dzenie oferty na

komputerze lurb maszy'nie do pisania. Strony ofrprty powinny byi ponumerowane i

zabezpieczone przed zdekomllletowaniem (r1p. s:Eycie, zbindowanie). Koperta winna
posiadai oznaczenie: ,,Oferta w postgpoulaniu o udzielenie zamSwienia
publicznego na: Dostawq i montai fegalf6w przesuwnych z napqdem

"l"kt.yc"tt1r-, 
regal(iiw przesuwnych :z naplqdem korbowym oraz regal6w

stacionarnych do bihlioteki w budynkr,r Unirgersytetu Muzycznego Fryderyka
Chopina Wydlzialu Instrumentalno-Ped - Wydzial w Biatymstoku,
znak spraury ZP-L7 / AG /z0Lil /272 /B /TL'

" Oferta

p.rriil; by6 podpis ana przez rupowa2nioneigo przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie
jej strony parafowane. lleieli uprawnienie dcr rBpreEentacji osoby podpisujEcej ofertq nier

rrr.ynika z zlali4czonegct dokumentu rejestt'owegcf, do oferty nale?y dol4czy( takZe,

p.lno*o.nictwo w oryginale lub w postaci kopii poSwiadczonej notarialnie



2.
4.

Zamawiaj4cy uznaje
imiq i nazwisko
zawiera imlenia i
stempla), z kt6rego

$ 11usL 2i4SlW7.

ffi
Ponadto odpowiedn

Pozostale zapisy S

po{pis zbhorry ie, z kt6rego moZna odczytad

Q jeieti podpls jest niepzytelny lub nie
mugi byd ua napise{n [np. w formie odcisku

czyt+6 imiq i podpirui4cego.

jq odpowiednio

zmlanom poqle8a

poz[staj4 hez znrian.

o zamowenlu.

Z ppwa2an[em,
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