BKM-I.271.16.2019

Białystok, dn.

listopada 2019 r.

Biuletyn Informacji Publicznej

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, pn.:
„Dostawa 60 000 szt. kart zbliżeniowych Mifare”
Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający zmienia treść SIWZ:
1) Rozdział X SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„X.WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP (dot. oferty
najwyżej ocenionej):
- certyfikat MIFARE zgodności z normą ISO/IEC 14443, typ A wydany przez jednostkę oceniającą
zgodność lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego
potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu
zamówienia.”
2) W § 12 ust. 2 projektu umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, ulega zmianie nazwa
załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie:
„Załącznik nr 1 – certyfikat MIFARE

lub inne dokumenty potwierdzające zgodność

z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.”
3) W § 3 projektu umowy dodaje się ust. 11 i 12 o następującym brzmieniu:
„11. Wykonawca oświadcza, że wskazany ust. 8 rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym przedsiębiorcy służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej,
dla którego bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT.
12. Zamawiający oświadcza, że płatności za faktury wystawione przez Wykonawcę będą
dokonywane na wskazany powyżej rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatności.”
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Nawiązując do wyjaśnień SIWZ z dnia 08.11.2019r., Zamawiający informuje, iż ulegają
zmianie odpowiedzi na pytania nr 1 i 2 jak niżej:
1) nr 1, które otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający wymaga certyfikat MIFARE lub inne dokumenty potwierdzające zgodność
z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, które będą stanowiły
załącznik nr 1 do umowy.”
2) nr 2, które otrzymuje brzmienie:
„Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu,
iż oferowany przez niego produkt spełnia parametry określone przez Zamawiającego
za pomocą dowolnych środków dowodowych. Jednak samo oświadczenie Wykonawcy
nie jest wystarczające.”
W odpowiedzi na pytania z dnia 12.11 2019r. o treści:
Pytanie nr 1
„w związku z zapisem w SIWZ pkt. III ppkt 1e: ,,spełnienie warunków certyfikatu MIFARE
(certyfikat na karty stanowiące przedmiot zamówienia będzie stanowił załącznik do umowy)'', poniżej
w pkt III

widnieje zapis: ,,Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań

równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych
od określonych w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych
w stosunku do rozwiązań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany
jest do spełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.''oraz udzielonymi
odpowiedziami w dniu 8 listopada 2019r. (…..)
W związku z powyższy proszę o zmianę treści SIWZ.”
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż zmienił treść SIWZ jak wyżej.
Pytanie nr 2
„załączam certyfikat z 2017 r. Czy zamawiający akceptuje taki wzór i rodzaj certyfikatu , który będzie
dołączony do umowy? Niestety na tę chwilę nie mam dostępu do archiwum dokumentów stąd
w załączniku dokument z 2017 r. Certyfikat do postępowania BKM-I.271.16.2019 będzie miał taka
samą treść tylko aktualną datę. Czy zamawiający akceptuje taki wzór i format certyfikatu
do zamówienia, który będzie dołączony do umowy?”
Odpowiedź
Ocena dokumentów nastąpi na etapie oceny i badania złożonych ofert.

W związku z powyższym zmienia się termin składania i otwarcia ofert jak niżej:
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- składanie ofert: z dnia 15.11.2019 r. na dzień 20.11.2019r.,
- otwarcie ofert: z dnia 15.11.2019 r. na dzień 20. 11.2019r.
Godziny pozostają bez zmian.

W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy
Pzp zmienia odpowiednio treść ogłoszenia o zamówieniu.
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