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Ogłoszenie nr 2021-25037-56601
Euroszanse w "Kościuszce"

Lista opublikowanych pytań i odpowiedzi
Liczba wyników: 2

Pytanie numer 1, data wysłania 2021-06-30, data opublikowania 2021-07-08
Dzień Dobry,
Czy biorą Państwo pod uwagę również laptopy poleasingowe, wysokiej klasy jakościowej ?

Udzielono odpowiedzi
Zamawiający wymaga nowego sprzętu

Pytanie numer 2, data wysłania 2021-07-07, data opublikowania 2021-07-08
Nawiązując do zapytania ofertowego, niniejszym zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie zapisów w
zakresie wymogu oświadczeń producenta.
Zamawiający żądając oświadczeń producenta stosuje zapisy niezgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz 231), ponieważ takie
oświadczenie wykracza poza zakres dokumentów tam wskazanych.
Zgodnie z wyrokiem KIO/UZP/1268/09 (…) oświadczenie producenta nie jest dokumentem
potwierdzającym spełnianie przez danego Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, ani
potwierdzającym spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.
Należy podkreślić, że Zamawiający może żądać wyłącznie dokumentów, które potwierdzają spełnianie
warunków udziału wykonawcy w postępowaniu oraz wymagań w zakresie oferowanego sprzętu.
Żądanie oświadczenia w tym przypadku sformułowane jako oświadczenie producenta komputera o nie
wywiązywaniu się z obowiązków gwarancyjnych. Wykonawca przypomina, że niniejsze postępowanie
jest prowadzone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a nie pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i
podmiotem trzecim, jakim jest producent – czyli inną ﬁrmą prywatną. Producent, ﬁrma prywatna, nie jest
zobligowana do wystawiania oświadczeń każdemu, kto o nie poprosi. Może się okazać, że przedmiotowe
postępowanie wygra ﬁrma z najdroższą ofertą, tylko dlatego, że przedstawiła odpowiednie oświadczenie
producenta. Dlatego też wnosimy o wykreślenie (wszędzie tam gdzie zostało wymienione wymaganie
dostarczenia oświadczenia producenta) wymogu oświadczeń producenta, czy podmiotu trzeciego, nie
biorącego udziału w postępowaniu, z przedmiotowego postępowania.

Udzielono odpowiedzi
Zamawiający usuwa zapisy w zakresie wymogu oświadczeń producenta.

Wygenerowano: 2021-07-08 10:42
Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Strona 2 / 2

