Rzeszów, 24.05.2017

Numer sprawy WO-ZP.2311.5.2017

Do zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego

WYJAŚNIENIA
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
na dostawę
tonerów i tuszy do drukarek

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. ), Zamawiający (Wojewódzki Urząd
Pracy w Rzeszowie) zamieszcza na stronie internetowej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tonerów i tuszy
do drukarek.
TREŚĆ ZAPYTANIA NR 1:
Proszę o wyjaśnienie czy dostawa o której mowa w puncie 1.3 w Warunkach udziału
w postępowaniu może być zbiorczą kilku fv do jednego odbiorcy ?
WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający nie może uczestniczyć w badaniu i ocenie treści ofert przed upływem
terminu wyznaczonego na ich otwarcie.
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że warunek

udziału w postępowaniu

dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony w przypadku
Wykonawców, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie
co najmniej jedną dostawę polegającą na dostawie materiałów eksploatacyjnych do
drukarek (tonery/tusze) o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy
złotych) brutto.
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Zamawiający

w

powyższym

brzmieniu

nie

odnosi

się

zatem

do

minimalnej/maksymalnej ilości faktur, którymi rozliczana będzie jedna dostawa materiałów
eksploatacyjnych do drukarek, a których to ilość może wynikać np. z różnych źródeł
finansowania materiałów dostarczonych w ramach jednej dostawy.
TREŚĆ ZAPYTANIA NR 2:
Proszę o wyjaśnienie dlaczego w załączniku nr 4 nie ma opcji zaznaczenia iż wykonawca jest
mikroprzedsiębiorcą ?
WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
Dostępne do zaznaczenia w pkt. 6 Formularza ofertowego opcje wynikają z danych
jakie Zamawiajacy jest zobligowany umieścić w ogłoszeniach zamieszczanych w Biuletynie
Zamówień Publicznych.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Tomasz Czop
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