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Egz. pojedynczy

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach,  informuje,  że  do  postępowania  prowadzonego  w  trybie
przetargu nieograniczonego na:  „Zakup i dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla policjantów i pracowników
cywilnych  garnizonu  śląskiej  Policji” wpłynęły  zapytania  i zgodnie  z art. 38  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1: Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a załącznikiem nr 3 do SIWZ
(kolumna uwagi):
W  załączniku  nr  3  do  SIWZ  Szczegółowy  Opis  przedmiotu  zamówienia  w  kolumnie  UWAGI  widnieje  zapis:
„Przystępując  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  składający  ofertę  dołącza  1  parę/sztukę
przedmiotowego asortymentu – do zwrotu zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych - oraz Deklaracje
Zgodności CE”.
natomiast w Rozdziale I pkt 6. SIWZ oraz rozdziale IV B pkt.2 jest napisane: „Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych  Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia
próbek wraz z dokumentacją, o której mowa w załączniku nr 3 do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia - po 1 sztuce
z oferowanego  asortymentu,  w  ramach  każdego  z  zadań.  Oferowany  asortyment  zostanie  poddany  porównaniu  ze
wzorem posiadanym przez Zamawiającego oraz ze szczegółowym określeniem przedmiotu zamówienia o którym mowa
w załączniku nr 3 do SIWZ, celem dokonania porównania zgodności  z przedmiotem zamówienia i  treścią złożonej
oferty”.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje, że właściwe zapisy znajdują się w Rozdziale I pkt 6 i Rozdziale
IV B pkt 2 SIWZ tj.  „Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia próbek
wraz z dokumentacją”.

Zapisy zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia stanowią skrótowe odniesienie do
zapisów Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia.  Poprzez  zawarcie  ww. zapisów załącznika  nr  3  do SIWZ
Zamawiający  wskazywał  jedynie  że  Wykonawcy winni  być  przygotowani  na  przedstawienie  próbek  oferowanego
asortymentu.

Zgodnie  z  zapisami Rozdz.  II  SIWZ  „UWAGA: Na podstawie  art.  24aa ust.  1  ustawy prawo zamówień
publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,  a  następnie zbada czy wykonawca,  którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu”. Przepis art.
24aa ust. 1 w związku z § 13. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. „w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia”, stanowi że
próbek  asortymentu  Zamawiający  może  żądać  tylko  od  Wykonawcy,  którego  oferta  zostanie  oceniona  jako
najkorzystniejsza.

Zgodnie z powyższym Zamawiający informuje, że wiążące dla Wykonawców zapisy znajdują się w Rozdziale
I pkt 6 i Rozdziale IV B pkt 2 SIWZ, a zapisy znajdujące się w załączniku nr 3 do SIWZ należy traktować jedynie jako
informację dodatkową.

Ponadto  Zamawiający informuje,  że  w  prowadzonym postępowaniu,  zgodnie  z art.  38  ust.  4  ustawy Pzp
modyfikuje następujące zapisy:

Miejsce w którym znajduje się
modyfikowany zapis

Treść przed modyfikacji Treść po dokonanej modyfikacji

Rozdział I pkt 6 SIWZ Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych Wykonawca, którego 

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych Wykonawca, którego 

1/2



oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie 
wezwany do złożenia próbek wraz z 
dokumentacją, o której mowa w załączniku nr 
3 do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia - po 
1 sztuce z oferowanego asortymentu, w 
ramach każdego z zadań. Oferowany 
asortyment zostanie poddany porównaniu ze 
wzorem posiadanym przez Zamawiającego 
oraz ze szczegółowym określeniem 
przedmiotu zamówienia o którym mowa w 
załączniku nr 3 do SIWZ, celem dokonania 
porównania zgodności z przedmiotem 
zamówienia i treścią złożonej oferty. W 
przypadku stwierdzenia faktu niezgodności 
oferowanego przedmiotu z opisem przedmiotu
zamówienia wy-specyfikowanym przez 
Zamawiającego oferta zostanie uznana za 
niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, co będzie podstawą do 
odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust.1 
pkt 2 ustawy Pzp.

oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie 
wezwany do złożenia próbek wraz z 
dokumentacją, o której mowa w załączniku nr 
3 do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia - po 
1 sztuce z oferowanego asortymentu, w 
ramach każdego z zadań. Oferowany 
asortyment zostanie poddany porównaniu ze 
szczegółowym określeniem przedmiotu 
zamówienia o którym mowa w załączniku nr 3
do SIWZ, celem dokonania porównania 
zgodności z     przedmiotem zamówienia i treścią
złożonej oferty. W przypadku stwierdzenia 
faktu niezgodności oferowanego przedmiotu z 
opisem przedmiotu zamówienia wy-
specyfikowanym przez Zamawiającego oferta 
zostanie uznana za niezgodną ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia, co będzie 
podstawą do odrzucenia oferty na podstawie 
art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

Rozdział IV B pkt 2 SIWZ

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona 
najwyżej, zostanie wezwany do złożenia 
próbek wraz z dokumentacją, o której mowa w
załączniku nr 3 do SIWZ- opis przedmiotu 
zamówienia, oddzielnie dla każdego 
asortymentu -  po 1 sztuce z oferowanego 
asortymentu, w ramach każdego z zadań.
Oferowany asortyment zostanie poddany 
porównaniu ze wzorem posiadanym przez 
Zamawiającego oraz ze szczegółowym 
określeniem przedmiotu zamówienia o którym
mowa w załączniku nr 3 do SIWZ, celem 
dokonania porównania zgodności 
z przedmiotem zamówienia i treścią złożonej 
oferty.
W przypadku stwierdzenia faktu niezgodności 
oferowanego przedmiotu z opisem przedmiotu
zamówienia wyspecyfikowanym przez 
Zamawiającego oferta zostanie uznana za 
niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, co będzie podstawą do 
odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 
pkt 2 ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wraz z
dostarczoną próbką dołączył tabelę rozmiarów 
asortymentu, o którym mowa w załączniku nr 
3 do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona 
najwyżej, zostanie wezwany do złożenia 
próbek wraz z dokumentacją, o której mowa w
załączniku nr 3 do SIWZ- opis przedmiotu 
zamówienia, oddzielnie dla każdego 
asortymentu -  po 1 sztuce z oferowanego 
asortymentu, w ramach każdego z zadań.
Oferowany asortyment zostanie poddany 
porównaniu ze szczegółowym określeniem 
przedmiotu zamówienia o którym mowa w 
załączniku nr 3 do SIWZ, celem dokonania 
porównania zgodności z     przedmiotem 
zamówienia i treścią złożonej oferty.
W przypadku stwierdzenia faktu niezgodności 
oferowanego przedmiotu z opisem przedmiotu 
zamówienia wyspecyfikowanym przez 
Zamawiającego oferta zostanie uznana za 
niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, co będzie podstawą do 
odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 
pkt 2 ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wraz z
dostarczoną próbką dołączył tabelę rozmiarów 
asortymentu, o którym mowa w załączniku nr 
3 do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia.

Wyk. w 1 egz. M.K.
zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

2/2


