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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
odczynników chemicznych z podziałem na 30 części — na podstawie
umowy ramowej, nr sprawy PO.271.2.2021.

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania.
W związku z tym zgodnie z art. 135 ustawy PZP (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)
Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 1:
Czy Zamawiający może udostępnić numery katalogowe produktów wzorcowych
dla pakietów, gdzie takich numerów nie ma?
Opisy przedstawione przez Zamawiającego są bardzo ogólne i mogą wskazywać
na kilka różnych produktów. Tym samym obawiamy się, że Użytkownicy
końcowi otrzymają produkty, które nie będą spełniać ich oczekiwań, a wręcz
uniemożliwią kontynuację badań. Dodatkowo, do każdego z pakietów będziemy
zmuszeni zadać po kilkadziesiąt pytań, aby spróbować dobrać odpowiednie
produkty.
Udostępnienie numerów katalogowych produktów wzorcowych zdecydowanie
przyspieszy i ułatwi Zamawiającemu oraz Wykonawcom przebieg procedury
przetargowej.
Odpowiedź 1:
Zamawiający działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych
opisał zamawiane produkty zgodnie z art. 99 PZP. Tam gdzie nie można było
opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały
sposób, Zamawiający użył produktu wzorcowego z jednoczesnym
wskazaniem, że dopuszcza produkty równoważne.
Wpisanie dla wszystkich produktów nr katalogowych może naruszać ustawę w
zakresie prawidłowego opisania przedmiotu zamówienia, dlatego
Zamawiający zaleca zadanie pytań w sytuacji gdy opisy budzą wątpliwość
wykonawcy.
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