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Wyjaśnienia do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
 Numer referencyjny postępowania: NT/12/2020 
 Nazwa zadania: Dostawa systemów druku 3D 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informujemy, że do 
Zamawiającego wpłynęła prośba o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

Pytanie 1: Wymagania dotyczące zdolności technicznej i zawodowej przedstawione w SIWZ 
wskazują na udowodnienie co najmniej 3 dostaw dla każdego z zadań na określoną kwotę. 
Z racji faktu iż drukarki 3D oferowane są w różnych konfiguracjach oraz doposażone 
w odmienne peryferia, a co za tym idzie kwoty zamówień mogą się między sobą znacznie różnić 
trudno jest wykazać wdrożenia na kwoty przedstawione w ogłoszeniu. Unikalność określonych 
w specyfikacji rozwiązań przy jednoczesnych wymogach wartościowych jest trudna do 
spełnienia w określonym czasie. Czy zamawiający dopuszcza zatem obniżenie ilości dostaw do 
co najmniej jednej w obrębie danej technologii oraz zmniejszenie kwoty dostawy dla każdej 
z nich ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zmienia wymagania dotyczące warunków udziału 
w postępowaniu, określone w pkt. V.2 ppkt 3) specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(dalej „SIWZ”), w następujący sposób: 
„Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  w tym 
okresie, zrealizował należycie co najmniej 1 dostawę systemów druku 3D zbliżoną swoim 
rodzajem do oferowanej części zamówienia, przy czym wartość netto tej dostawy nie może 
być mniejsza niż: 

• dla zadania 1: 150 000,00 zł; 

• dla zadania 2: 7 000,00 zł; 

• dla zadania 3: 60 000,00 zł; 

• dla zadania 4: 30 000,00 zł. 
Wykonawca musi wykazać spełnienie tego warunku dla każdej części zamówienia, na którą 
składa ofertę. Jako dostawy systemów druku 3D zbliżone swoim rodzajem do oferowanej 
części zamówienia Zamawiający będzie uznawał dostawy urządzeń, w których wykorzystuje 
się taką samą metodę wykonywania druku 3D, jak w oferowanej części zamówienia.”  

Pytanie 2: Czy zamawiający dopuszcza przy spełnieniu kryteriów technicznych dla zadania nr 4 
aby kompresor dołączony do drukarki był kompresorem zewnętrznym ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, aby kompresor dołączony do drukarki był 
kompresorem zewnętrznym. 

 

W rezultacie zmiany wymagań dotyczących warunków udziału w postępowaniu zmianie ulega 
także treść punktu VI.D oraz załącznika nr 6 do SIWZ – w zakresie odpowiednim do wyjaśnień 
udzielonych w odpowiedzi na pytanie 1. 



W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych Zamawiający zaktualizował 
treść załącznika nr 6 w wersji edytowalnej (MS Word) udostępnionego Wykonawcom na 
stronie internetowej BIP Zamawiającego z zaleceniem, aby Wykonawcy wykorzystywali nową 
wersję. Nowa wersja jest udostępniana poprzez odrębne hiperłącze. Jednak użycie 
poprzedniej wersji treści załącznika nr 6 jest nadal dopuszczalne, przy czym w zakresie liczby 
i wartości dostaw obowiązują nowe postanowienia, określone w odpowiedzi na pytanie 1.  

Jednocześnie informujemy, że ze względu na wprowadzone zmiany termin składania ofert 
zostaje przedłużony do dnia 31.08.2020 r. do godz. 11:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 
31.08.2020 r. do godz. 12:30 
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