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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ
Uczestnicy postępowania nr RU/DW/48/10
Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej 193 000 € na:

DOSTAWĘ WAG LABORATORYJNYCH
Z dopuszczeniem możliwości składania ofert częściowych zgodnie z podziałem:
a) w zakresie części A – waga precyzyjna 1 szt.,
b) w zakresie części B – waga laboratoryjna 1 szt.,
c) w zakresie części C – waga analityczna 1 szt.,
d) w zakresie części D – waga precyzyjna 1 szt.,

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ,
jaki wpłynął do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie Wykonawcy:
W odpowiedzi na pismo z dn. 12.07.2010 r., dotyczącego zastosowania mechanizmu typu monoblok
informuje. SIWZ nie zawiera żadnej wzmianki na temat wymaganej powtarzalności wagi analitycznej.
W związku z tym podnoszenie przez Zamawiającego argumentu o rzekomo większej powtarzalności
wagi z mechanizmem typu monoblok w porównaniu z innym typem mechanizmu jest bezzasadne.
Wnosimy zatem o dopuszczenie przez Zamawiającego wagi z mechanizmem innego typu, spełniającym
jednocześnie wymagania co do powtarzalności pomiarów.
Odpowiedź Zamawiającego:
W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający rzeczywiście nie ujął parametru powtarzalności.
Powtarzalność jest jednak parametrem charakterystycznym i niezbędnym w prowadzeniu badań
naukowych. Zamawiający jest przekonany, że waga z mechanizmem monoblok zapewni ciągłość badań
naukowych prowadzonych w Zakładzie Chemii Fizycznej. Z informacji posiadanych przez
Zamawiającego wynika ponadto, że wagi oparte na mechanizmie monoblok nie stanowią rozwiązania
zasady uczciwej konkurencji. W związku z powyższym, Zamawiający nie przychyla się do wniosku o
dopuszczenie wagi z innym mechanizmem.
Powyższe wyjaśnienie jest wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 6 w zw. z przepisem art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami),
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stosowanego li tylko przez jednego producenta, dlatego posłużenie się takim parametrem nie narusza

Zamawiający informuje, iż z uwagi na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, który wpłynął do siedziby
Zamawiającego oraz krótki okres między udzieleniem stosownego wyjaśnienia, a terminem składania ofert
w przedmiotowym postępowaniu, przedłużeniu ulega termin składania i otwarcia ofert.
Termin składania ofert upływa 20.07.2010 r. o godzinie 11:30. Ofertę należy złożyć w Dziale Zamówień
Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12, IIIp., pok. 69. Termin związania
ofertą wynosi 30 dni i upływa 18.08.2010 r. Otwarcie ofert nastąpi 20.07.2010 r. o godzinie 12:00 w Dziale
Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12, IIIp., pok.61.

Powyższe wyjaśnienie jest wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Starszy Referent
Łukasz Motyka
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Przewodniczący Komisji Przetargowej

