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WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  

I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU - II 

w ramach projektu pn.:  

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – 

CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL 

na lata 2014 – 2020, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla 

działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku 

pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa 

zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego 
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Informuję, iż zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia dot. ww. postępowania. Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 

2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), przedstawiam 

poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:  

Pytanie 1  

„Wykonawca składając ofertę deklaruje jej zgodność produktową z obowiązującymi w SWZ 

wymaganiami, w związku z tym wskazywanie danych identyfikacyjnych produktów jest całkowicie 

zbędne. Prosimy zatem o uznanie równoważności deklaracji wykonawcy z wymogami 

identyfikacyjnymi i zmianę wymogu podawania danych identyfikacyjnych produktów na deklarację 

(oświadczenie) wykonawcy o zgodności zamówienia z SWZ”. 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ (wraz załącznikami stanowiącymi integralną część SWZ) bez 

zmian. 

Zgodnie z pkt 4.4 SWZ w ofercie w załączniku nr 3 do SWZ – Zestawienie cen należy obligatoryjnie 
podać:  
a) nazwę producenta oferowanego przedmiotu zamówienia,  

b) oznaczenie identyfikacyjne określające oferowany towar w sposób jednoznaczny i nie budzący 
wątpliwości (nr katalogowy lub model lub typ przedmiotu zamówienia lub inne oznaczenie 
identyfikujące przedmiot zamówienia).  
Powyższe informacje są niezbędne w celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia dostarczone 
w ramach realizowanego zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na etapie 
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badania złożonych przez Wykonawców ofert, a nie dopiero w momencie dostawy zaoferowanego 
urządzenia. Podanie danych identyfikujących oferowany przedmiot (zgodnie z wytycznymi 
Zamawiającego) stanowi złożenie oferty na ten przedmiot, w ten sposób Wykonawca oświadcza co 
oferuje, jednocześnie oświadczając, że oferowany przedmiot jest zgodny z parametrami określonymi 
przez Zamawiającego. Sama deklaracja Wykonawcy o zgodności zamówienia z SWZ bez jego 
indywidualizacji, konkretyzacji, gdy ta indywidualizacja jest wymagana przez Zamawiającego jest 
niewystarczająca. 
Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 4.5 SWZ w przypadku niepodania przez 
Wykonawcę informacji wymaganych w pkt. 4.4, oferta jako nieodpowiadająca treści SWZ zostanie 
odrzucona.  
 

 

 

Z poważaniem 

Jacek Kąsek 
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