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Wszyscy uczestnicy postępowania
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na „dostawę sprzętu laboratoryjnego
na potrzeby laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów” informuję,
że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
o następującej treści:
Pytanie 1
Proszę o rozwianie wątpliwości, czy Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert
równoważnych, ponieważ: W pkt. 7.5 SIWZ Zamawiający zapisał, iż „nie dopuszcza
składania ofert równoważnych”, natomiast w pkt. 3.7 Zamawiający umieścił zapis, iż:
„ w przypadku zaoferowania produktów równoważnych, na Wykonawcy spoczywa
obowiązek wykazania w treści oferty, że zaoferowane produkty są równoważne w stosunku
do produktów określonych przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy), np. porzez
sporządzenie opisu zaoferowanych produktów, potwierdzającego spełnienie wymagań
określonych w niniejszej części oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ. Dokument powinien
zawierać minimum informacji tj. nazwa producenta i model oraz wyspecyfikowane parametry
i funkcjonalność.” ?
W odpowiedzi na powyższe pytania Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt 3.7 Części I
SIWZ dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych. W przypadku zaoferowania
produktów równoważnych, na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania w treści oferty,
że zaoferowane produkty są równoważne w stosunku do produktów określonych przez
Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy), np. poprzez sporządzenie opisu zaoferowanych
produktów, potwierdzającego spełnianie wymagań określonych w niniejszej części oraz
w Załączniku nr 1 do SIWZ. Dokument powinien zawierać minimum informacji tj. nazwa
producenta i model oraz wyspecyfikowane parametry i funkcjonalność.
Pytanie 2
Proszę także o doprecyzowanie momentu składania tego opisu, tj. czy ma on być dołączony
do oferty, czy przekazany Zamawiającemu na wezwanie, jak to ujęto w pkt. 2.11 SIWZ?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż przed udzieleniem
zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania wezwania, aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w pkt 1.1. i 1.2. lit. A Części II SIWZ, a także potwierdzających spełnianie przez oferowany
sprzęt wymagań SIWZ, tj. między innymi do dokumentu wymienionego w pkt 2.11 lit. B
Część II SIWZ. Należy podkreślić, iż Wykonawca może już na etapie składania ofert
przedłożyć dokumenty wymienione w pkt 2 lit. B Część II SIWZ (np. opis oferowanego
sprzętu), jednak jest to wyłącznie uprawnienie, a nie obowiązek Wykonawcy.
Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuści funkcjonalnie równoważną kolorową kamerą cyfrową do
mikroskopu o następujących parametrach?:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

tel.: 22 556 01 29 < fax: 22 826 20 30
bdg@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

1

 Wielkość sensora - 1/2,7" - proponowany sensor jest funkcjonalnie równoważny.
W połączeniu z wbudowaną elektroniką kamery zapewnia wysokie odwzorowanie
kolorów oraz niski poziom szumów.
 Czas ekspozycji - 1 ms - 10 s - proponowany zakres jest funkcjonalnie równoważny.
Ekstremalnie krótki czas naświetlania miałby znaczenie przy ekstremalnie dużej ilości
światła która nie występuje przy obserwacjach mikroskopowych. Natomiast często
zdarza się na odwrót, ze wymagany jest dłuższy czas naświetlania, kiedy występuje
mniejsza ilość światła w trakcie prowadzonych obserwacji.
 Obrazy JPG z rozdzielczością do 8mln pixel - proponowany parametr jest lepszy od
wymaganego
 Sterowanie kamerą za pomocą komputera lub myszy komputerowej
(bezprzewodowej) - proponowane rozwiązanie jest C. Możliwość pracy z kamerą lub
bez konieczności podłączenia do komputera
 Automatyczny przełącznik trybu pracy PC/HDMI - rozwiązanie jest funkcjonalnie
równoważne do wymaganego przełącznika trybu pracy PC/HDMI
 Mysz komputerowa do sterowania kamery - funkcjonalnie równoważne do pilota
IR
 Łącznik 0,35x pasujący do posiadanego mikroskopu Leica DMSL, dla zapewnienia
równoważnego do wymaganego pola widzenia.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach
SIWZ.
Pytanie 4
Czy dopuszczą Państwo do przetargu dla części 5 "Waga analityczna z jonizatorem
antystatycznym" : -wagę z dotykowym kolorowym wyświetlaczem?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie
urządzenia z dotykowym kolorowym wyświetlaczem pod warunkiem, że wyświetlacz spełni
pozostałe wymagania SIWZ tj.:
 Podświetlany wyświetlacz LCD;
 Menu wyświetlacza w jęz. polskim.
Pytanie 5
Czy dopuszczą Państwo do przetargu dla części 8 "Waga analityczna":
-wagę z szalką o średnicy 90 mm
-wagę bez elektronicznej poziomicy
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach
SIWZ.
Powyższe odpowiedzi nie stanowią zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, a ich uwzględnienie nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian
do ofert i dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty
należy składać do dnia 24 października 2016 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert
24 października 2016 r. godz. 11:30.
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