Dyrektor Generalny
Warszawa, 23 marca 2018 r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuję treść zapytań do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie usługi polegającej na
utrzymaniu gotowości laboratorium do wykonywania pomiarów zawartości jodu
promieniotwórczego w tarczycy (nr zamówienia 2/2018/CEZAR), wraz z wyjaśnieniami.
Pytanie nr 1:
„zwracam się z uprzejmą prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia odnośnie punktu Rozdział VI, p. 6.16 str. 12 cytując:
Wraz z ofertą Wykonawca składa:
Wypełniony i podpisany Formularz oferty - sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ.
Wypełnione i podpisane oświadczenia - sporządzone zgodnie z wzorami stanowiącymi
załączniki nr 3 i 4 do SIWZ.
Dokumenty, o których mowa w rozdziale II, pkt 2.6.”
Moje pytanie dotyczy Rozdziału II, pkt. 2.6 którego nie ma- Rozdział II kończy się punktem
2.5 !
O jaki punkt w takim razie chodzi ?
Można się domyślać, że chodzi o punkt 2.4 : W celu potwierdzenia ……., ale prosiłbym o
wyjaśnienie, że jest to „drukarska pomyłka”.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą dokumenty, o
których mowa w rozdziale II pkt 2.4 SIWZ.
Pytanie nr 2:
„Czy Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności
przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub
doświadczeniu tych osób”
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający informuje, iż nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie zdolności
zawodowej wykonawcy, o której mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych, a tym samym nie żąda wskazania imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub
doświadczeniu tych osób.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert upływa w dniu 28.03.2018
r., godzina 10:00. Miejsce składania i otwarcia ofert zgodnie z informacją wskazaną w
rozdziale VII SIWZ.
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