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wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: „D ostaw a stacjonarnego  skanera  RTG  na po trzeby  
lotniczego przejścia  granicznego W rocław  - S trachow ice"

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że od uczestników postępowania wpłynęły 
zapytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:

Pytanie 1
„Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.), 
zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu Rozdziału V, ust. 2, pkt 1 SIWZ w zakresie warunku 
posiadania przez Wykonawcę zdolności technicznej i zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 
1. wykonanie w okresie czterech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jednej dostawy 
stacjonarnego skanera RTG, umożliwiającego kontrolę bagażu i przesyłek, których wymiary wynoszą co 
najmniej 90 cm (szerokość) x 90 cm (wysokość).
Uzasadnienie:
Zmiana okresu ostatniej dostawy skanera umożliwiającego kontrolę bagażu i przesyłek, których wymiary 
wynoszą co najmniej 90 cm (szerokość) x 90 cm (wysokość) z trzech na cztery lata, umożliwi złożenie oferty 
większej liczbie potencjalnych wykonawców, poprawi konkurencyjność ofert, a tym samym pozwoli 
Zamawiającemu dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie szerszego wachlarza dostępnych 
urządzeń.
Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośba o przedłużenie terminu składania ofert do 12.10.2018 r.” 

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

- Rozdział V, ust. 2, pkt 1 otrzymuje brzmienie: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w zakresie warunku 
posiadania zdolności technicznej i zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonał 
w okresie czterech lat przed  upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności je s t  
krótszy — w tym okresie, co najmniej jedną dostawę stacjonarnego skanera RTG, umożliwiającego konti'olę 
bagażu i przesyłek, których wymiaiy wynoszą co najmniej 90 cm (szerokość) x  90 cm (wysokość);

- Rozdział V, ust. 9, wiersz C pkt 4 tabeli otrzymuje brzmienie: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności je s t krótszy -  w tym okresie, wraz z  podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem  
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżełi z  uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie je s t w stanie uzyskać tych dokumentów — oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed  
upływem terminu składania ofert - na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale V ust. 2 
pkt 1 SIW Z - zgodnie z załacznikietn nr 5 do SIWZ:

Wrocław, dnia września 2018 r.



Jednocześnie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 12.10.2018 r .

Pytanie 2
„Wnosimy o modyfikację treści SIWZ w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Proponujemy 
termin do 20 grudnia 2018 r., z uwagi, iż wymagany przez Zamawiającego skaner RTG, dwugeneratorowy - 
produkowany w USA - nie jest urządzeniem typowym w przeciwieństwie do skanerów jednogeneratorowych. 
Skanery dwugeneratorowe śą to wysokiej klasy specjalistyczne systemy, najnowszej generacji i bardziej 
zaawansowanej technologii i produkowane są wyłącznie na indywidualne zamówienie. Termin realizacji do 
20.12.2018r. pozwoli na zorganizowanie transportu drogą morską, a nie lotniczą, co znacząco obniży koszty 
realizacji całego zamówienia.”

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 20.12.2018r.

W związku z udzielonymi odpowiedziami i wprowadzonymi zmianami w SIWZ, Zamawiający na podstawie 
art. 12a ust. 2 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert na dzień 05.10.2018 r. na godz. 11:00, a termin 
otwarcia ofert na dzień 05.10.2018 r. na godz. 12:00.
W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, zmianie ulega treść SIWZ, tj. w Rozdziale X 
ust. 4, 5 i 7 datę 03.10.2018 r. zastępuje się datą 05.10.2018 r., a w ust. 7 dodatkowo zmienia się numer Sali, 
w której nastąpi otwarcie ofert, z 1221 na 1224.

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Pzp, wprowadza odpowiednie zmiany w ogłoszeniu 
o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz 
na stronie internetowej Zamawiającego.
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