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Nr ref.: 1/PO/ZP/17

Do zainteresowanych 

Dotyczy postępowania nr 1/PO/ZP/17 na realizację zadania pn. Dostawa środków
chemicznych do konserwacji drewna

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm., „ustawa”), 
informuję, iż w postępowaniu pn.: „Dostawa środków chemicznych do 
konserwacji drewna”, wpłynęły następujące pytania: 

Pytanie 1
W nawiązaniu do przetargu o numerze 1/PN/ZP/17 mimo iż jest już po terminie 
zadawania pytań serdecznie proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące zapisu 
w SIWZ dotyczących punktu  V. Warunków udziału w postępowaniu
Czy zostaną dopuszczone referencje dotyczące dostaw ogólnie odczynników 
chemicznych a nie jak jest zapisane środków chemicznych do konserwacji 
drewna. 
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy modyfikuje zapis 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdz. V pkt 1 ppkt 2. Otrzymuje 
brzmienie:
„spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub 
zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał co najmniej: 

Dla zadania 1- 1 zamówienie o podobnym zakresie jak to, będące
przedmiotem zamówienia, polegające co najmniej na dostawie, środków
chemicznych o charakterystyce podobnej do środków będących
przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł
(słownie: czterdzieści tysięcy złotych) netto; 



Dla zadania 2 - 1 zamówienie o podobnym zakresie jak to, będące
przedmiotem zamówienia, polegające co najmniej na dostawie, środków
chemicznych o charakterystyce podobnej do środków będących
przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł
(słownie: czterdzieści tysięcy złotych) netto.
W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na oba zadania może
wykazać 1 zamówienie o podobnym zakresie jak to, będące przedmiotem 
zamówienia, polegające co najmniej na dostawie, środków chemicznych 
o charakterystyce podobnej do środków będących przedmiotem 
zamówienia o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł (słownie: czterdzieści
tysięcy złotych) netto.

Pytanie 2
Dodatkowo czy istnieje możliwość przedłużenia terminu składania ofert do dnia 
08.09.2017 
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy modyfikuje zapis 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdz. X pkt 10 otrzymuje 
brzmienie:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego
i oznakować w następujący sposób:

OFERTA PRZETERGOWA – Dostawa środków chemicznych do 
konserwacji drewna – zadanie nr ……...

Postępowanie nr 1/PN/ZP/17
NIE OTWIERAĆ PRZED godz. 11:15 dnia 06.09.2017 r.

Rozdz. XI pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Długiej 52, 00-241 
Warszawa do dnia 06.09.2017 r., do godziny 1100 i zaadresować zgodnie 
z opisem przedstawionym w rozdziale X. SIWZ. 

Rozdz. XI pkt 4 otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Długiej 52, 00-241 
Warszawa w dniu 06.09.2017 r., o godzinie 1115

Z poważaniem


