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WYKONAWCY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż gablot pulpitowych i witryn wystawienniczych, demontowalnych dla Muzeum
Zamkowego w Malborku. Znak sprawy ZP.2611.3.2019.bm
Muzeum Zamkowe w Malborku, jako Zamawiający, w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą, na podstawie art. 38 ust. 2 cyt. Ustawy, przekazuje poniżej
treść pytań wraz z odpowiedziami/wyjaśnieniami:
Pytania Wykonawcy:
1.
2.

Uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu na składanie ofert z 8.04.2019 r. na 26.04.2019 r. ze względu na czas
potrzebny na zakupienie odpowiednich komponentów do wykonania witryny prototypowej.
Zamawiający w punkcie 5.3.3.1. określił warunki dotyczące wymaganego doświadczenia Wykonawcy, który zmienił
odpowiedzią na pytanie nr 14 z dnia 28.03.2019 r.
Warunek opisany w pkt 5.3.3.1 SIWZ i zmodyfikowany ww. odpowiedzią skonstruowany został w sposób dalece
ograniczający
konkurencję.
W
praktyce
oznacza
on,
że
z
podmiotów
działających
na rynku polskim tylko i wyłącznie jeden będzie w stanie ten warunek spełnić i skutecznie złożyć ofertę tj. PPH MEGA Sp. z o.o. Oleśnica.
W praktyce bowiem, połączenie tych wszystkich wymogów (tj. zarówno specyficznego odbiorcy takiej dostawy, wartości tej
dostawy oraz tak szczegółowo określonych parametrów technicznych) powoduje, że tylko ww. podmiot spełnia ten
warunek.
To w sposób oczywisty narusza zasady uczciwej konkurencji poprzez preferowanie ww. podmiotu. Tymczasem
obowiązkiem Zamawiającego jest takie opisanie tego warunku, aby umożliwić rzeczywiste konkurowanie przez podmioty,
które są zdolne do należytego wykonania zamówienia. Co także istotne powyższe chroni nie tylko prawa wykonawców, ale
i uzasadnione interesy Zamawiającego. Tak skrajne ograniczenie konkurencji powoduje znacznie wyższy koszt dla
Zamawiającego, bowiem w braku konkurencji możliwe jest składanie ofert z wyższą ceną wskutek braku presji cenowej.
Wprowadzone przez Zamawiającego wymogi są nie tylko nie do końca precyzyjne, ale i zbyt rygorystyczne. Wydaje się
zresztą, że Zamawiający zbyt zasugerował się zadanym mu pytaniem, które nie miało na celu interesu Zamawiającego, a
tylko i wyłącznie interes zadającego to pytanie polegający na uniemożliwieniu dostępu do tego zamówienia
konkurencyjnym wykonawcom. Tymczasem poniższe pytanie zmierza do zwiększenia konkurencyjności postępowania, co
przełoży się także na zmniejszenie ceny dla Zamawiającego.
Mając na uwadze powyższe wykonawca prosi o odpowiedź czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonał, w sposób należyty co najmniej jedną umowę - zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż gablot
o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych).

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:
AD 1. Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu na składanie ofert z 8.04.2019 r. na 26.04.2019 r. ze względu na
czas potrzebny na realizacje zamówienia.
AD 2. Zamawiający nie przewiduje zmiany tego zapisu.

W imieniu Zamawiającego
Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku

dr hab. Janusz Trupinda

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 2019-04-03
Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane została
zamieszczona na stronie http://bip.zamek.malbork.pl/ w zakładce ochrona danych.
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