Warszawa, 17 czerwca 2016 r.

WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup oraz dostawa
specjalistycznego robota pirotechnicznego wraz z wyposażeniem dla Placówki Straży Granicznej
Warszawa - Modlin” oznaczonym numerem WI-IV.272.2.2016 – Mazowiecki Urząd Wojewódzki
w Warszawie, jako Zamawiający w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając
zgodnie z art. 38 ust. 1a oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ:
Pytanie nr 1: (...) „zwracamy się z prośbą o dokonanie zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia uwzględniając: zmianę kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert (pkt XIV SIWZ) dla wymagania
dotyczącego elementów funkcjonalnych oferowanego urządzenia ( pkt VIII. załącznika nr 1 do
SIWZ).”(...)
ODPOWIEDŹ 1:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kryteriów oceny ofert. Wszystkie wymienione elementy
funkcjonalne robota są dla przyszłego użytkownika niezbędne do bezpiecznego i sprawnego
wykonywania zadań minersko-pirotechnicznych. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 2: (...) „zwracamy się z prośbą o dokonanie zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia uwzględniając: zmianę wymagania zawartego w punkcie III. PANEL STERUJĄCY
(KONSOLA DOWODZENIA), podpunkt 7 litera a) na zapis „przewodowo minimum 150 m”, oraz
wymagania zawartego w punkcie VI. DODATKOWE WYPOSAŻENIE ROBOTA, podpunkt 2 na zapis
„element do nawijania kabla sterującego wymienionego w punkcie III. PANEL STERUJĄCY
(KONSOLA DOWODZENIA), podpunkt 7 litera a)” (...)
ODPOWIEDŹ 2:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymagań zawartych w „Załączniku nr 1 do
formularza oferty - Wymagania które powinno spełniać oferowane urządzenie” w punkcie III
podpunkt 7 litera a) oraz w punkcie VI podpunkt 2. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Jednocześnie informuję, że termin składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
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