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Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę nowych instrumentów muzycznych dla Teatru Muzycznego w
Poznaniu.

Teatr Muzyczny w Poznaniu działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia zawierający następujące pytanie:
Pytanie 1:
„Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli
złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże,
że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie min. 2 dostawy instrumentów muzycznych dla
każdej części. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część należy wykazać 2 odrębne dostawy
dla każdej części.”
Pytanie: Czy potwierdzenia wykonanych dostaw dotyczące danej części zadania mogą dotyczyć innego
instrumentu należącego do tej samej grupy instrumentów (np. inny instrument należący do grupy
perkusyjnych koncertowych)?
Odpowiedź:
Tak, mogą dotyczyć innego instrumentu.
Pytanie 2:
Pkt. 7.7.2. „oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu przez Wykonawcę wyspecjalizowanego zakładu
serwisowego z autoryzacją producenta na terenie Polski.”
Pytanie: Czy akceptują Państwo sytuację, w której Wykonawca współpracuje/ma podpisaną umowę z
wyspecjalizowanym zakładem serwisowym z autoryzacją producenta?
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla z treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia pkt.7.7 w całości.

Pytanie 3:
„…Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego przetestowania 2 egz.
instrumentu w siedzibie Zamawiającego.”
Pytanie: Proszę o informację czy w przypadku następujących części zamówienia:5, 6, 7, 8, 9, 10 wyrażają
Państwo zgodę na udostępnienie do testów jakości po jednym egzemplarzu instrumentu w siedzibie
Zamawiającego? Otrzymaliśmy dzisiaj informację z firmy Yamaha, że powyższe instrumenty są dostępne w
magazynie tylko po 1 sztuce.
Odpowiedź:
Nie, nie dopuszczamy.
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