
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów wykorzystywanych w działaniach profilaktycznych na rzecz 

bezpieczeństwa publicznego 

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasze pismo:  
ZP.3432-18-02/10 
l.dz.: ZP.KW-00100/10 

Data: 
15.04.2010 r. 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, iŜ do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

ZAPYTANIE:  
1)  dotyczy Lp. 3. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.  
Proszę o dopuszczenie warunkowo zdjęcia skrobaczki z miotełką poniewaŜ wzór idzie z magazynów w Hiszpani                  
i będzie u nas dopiero po otwarciu przetargu.  

ODPOWIEDŹ: 
Ad 1)  
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości załączenia do oferty zdjęcia artykułu w miejsce wzoru. 
Zgodnie z zapisami par. 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane – Zamawiający na potwierdzenie, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego, moŜe Ŝądać w szczególności próbek.   
NaleŜy zauwaŜyć, iŜ zgodnie z treścią art. 26 ust. 2a) cytowanej ustawy, Wykonawca na Ŝądanie zamawiającego 
 i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niŜ na dzień składania ofert, 
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iŜ zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy 
w określonym terminie nie złoŜyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  
w art. 25 ust. 1 (w tym próbek potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 
Zamawiającego) do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŜenia oferta wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia  
i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego 
nie później niŜ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.  
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