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ZSB. 343.13.2011       Rybnik dn. 31.10.2011r. 

 

 

Do wszystkich uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego  

 
 

 
Wyjaśnienie Treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę sprzętu geodezyjnego w ramach projektu 
„Sedno – to edukacja skrojona na miarę europejskiego rynku pracy” współfinansowanego z Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.   

_________________________________________________________________________ 

W nawiązaniu do wniosku o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie 
na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień 
Publicznych zwanej dalej Ustawą, wyjaśniam:  

 
Pytanie 1 

 

Proszę o wyjaśnienie (ew. podanie przepisów) na podstawie, których możecie Państwo 
wprowadzić wymaganie przez ZAMAWIAJĄCEGO w przetargu na 3 szt. tachimetrów 
elektronicznych: 

10.1.2  producent sprzętu oraz Wykonawca posiadają certyfikat PN-EN ISO 9001. 

Szczególnie chodzi mi o " ISO 9001 posiadany przez wykonawcę". 

Z tego bowiem co się orientuję, warunek ten może spełniać tylko WYKONAWCA, 
który oferuje dużo droższy sprzęt. Zatem warunek ten "podnosi cenę" całego przedsięwzięcia. 

Po drugie, warunki przedmiotu przetargu wyraźnie wskazują na konkretny model 
tachimetru: to jest oferowany przez firmę GEOMATIX Katowice SOUTH: Tachimetr NTS-
365R 5" 
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Odpowiedź. 

 

   Zamawiający informuje, iż na podstawie  § 5. 1. pkt. 3,4,5 Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać    zamawiający od Wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane wprowadził zapis w SIWZ będący przedmiotem pytania.  

 Odnosząc się do drugiego zapytania Zamawiający informuje, że według swojej 
wiedzy na podstawie której dokonał szacowania przedmiotu zamówienia na rynku są co 
najmniej trzy firmy, które spełniają wymagania opisane w przedmiocie zamówienia i  w 
specyfikacji technicznej.  

 

 

 

Przedmiotowe wyjaśnienia są wiążące dla uczestników postępowania i należy  
je uwzględnić w składanej ofercie.  

Informujemy ponadto, że Zamawiający nie dokonał zmiany treści SIWZ. 

 


