
 

 

 

 

 

BZP.2410.17.2017.KP                                         Wrocław, dnia 16 lutego 2018 r. 

   

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 

 
 

dotyczy: postępowania nr BZP.2410.17.2017.KP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

realizację zadania pod nazwą:  
 

Dostawa i montaż regałów metalowych jezdnych i stacjonarnych wraz z szynami jezdnymi 

do magazynu Zbiorów Ogólnych (01.02A) oraz regałów stacjonarnych do czytelni, 

wypożyczalni i innych pomieszczeń w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu 

przy ul. Joliot-Curie 12. 
 
 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, Uniwersytet Wrocławski udziela odpowiedzi na 

pytanie Wykonawcy, które wpłynęło do Zamawiającego w ww. postępowaniu: 

 

Pytanie nr 2:     

W związku z określeniem w SIWZ w dziale IV. Warunki udziału w postępowaniu,  

pkt. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

3) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: spełniają następujące warunki szczegółowe: 

Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a 

jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną dostawę wraz 

z montażem regałów jezdnych o wartości co najmniej 1 850 000,00 zł brutto, 

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego, aby dopuścił jako spełnienie wymaganego warunku 

udziału w postępowaniu z zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, w wypadku należytego 

wykonania co najmniej jednej dostawy wraz z montażem regałów jezdnych i stacjonarnych o wartości 

co najmniej 1 300 000,00 zł brutto, 

lub też, wykazania należytego wykonania co najmniej jednej dostawy wraz z montażem regałów 

jezdnych i stacjonarnych o łącznej ilości 25 000 metrów bieżących półek użytkowych. 

Należy zwrócić uwagę, na fakt, że ilość przetargów na dostawę i montaż regałów jezdnych i 

stacjonarnych o tak znacznej wartości oraz ilości metrów użytkowych nie jest powszechna, a wręcz 

można rzec, że jest to ilość wyjątkowa, zatem uzyskanie takich referencji w wymaganym zakresie 

przez kilku różnych wykonawców jest często wręcz niemożliwa, zważywszy, że należy takową realizacją 

wykazać się z okresu ostatnich trzech lat. 

Poza tym należy zwrócić uwagę na fakt, iż wartość danej realizacji wcale nie musi odzwierciedlać ilości 

dostarczonych i zamontowanych regałów. W przypadku realizacji dostawy i montażu regałów 

przesuwnych wykonanych z blachy nierdzewnej wartość kontraktu znacznie się podnosi, przy 

stosunkowo niewielkiej ilości regałów. Podobnie jest w przypadku dostawy regałów przesuwnych z 

napędem elektrycznym, gdzie całkowita wartość kontraktu nie odzwierciedla jej wielkości w stosunku 

do regałów z napędem mechanicznym. 

Dlatego wnioskujemy o zmniejszenie wielkości wymaganej kwoty realizacji brutto, lub wprowadzenie 

wymogu wykazania się należytym wykonaniem jednej dostawy wraz montażem regałów jezdnych i 

stacjonarnych o łącznej ilości min. 20 000 mb półek użytkowych. 

Tak postawione warunki w pełni zabezpieczają interesy Zamawiającego w zakresie posiadania przez 

wykonawców odpowiednich zdolności technicznych i zawodowych. 

 



Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ, rozdział IV pkt 1.2 ppkt 3 bez zmian w stosunku do treści 

odpowiedzi na Pytanie nr 1, zawartej w Informacji dla Wykonawców nr 1, zamieszczonej na stronie 

internetowej www.bip.uni.wroc.pl w dn. 13.02.2018 r. 

 

Pytanie nr 3: 

W związku z Opisem Przedmiotu Zamówienia I Technologia wykonania regałów w magazynach, pkt. C 

Napęd, ppkt 2. „Korba ma być wykonana z metalu o odpowiedniej wytrzymałości, natomiast sam 

uchwyt korby, z materiału, który zapobiega poślizgowi dłoni na uchwycie, podczas obrotu korby.”, 

zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego, czy dopuszcza wykonanie korby w wersji jak na 

załączonym zdjęciu, gdzie głowica korby wykonana jest z metalu, natomiast ramiona korby wykonane 

są z wysokowytrzymałościowego tworzywa, a sam uchwyt z materiału, który zapobiega poślizgowi 

dłoni na uchwycie. 

Pragniemy zaznaczyć, ze proponowane przez nas rozwiązanie jest z powodzeniem stosowane od wielu 

lat w setkach realizacji wykonanych przez różne firmy dostarczające regały przesuwne z napędem 

mechanicznym. 

 
 

W związku z wagą zadanych pytań dotyczących przedmiotowego postępowania oraz znaczenie 

udzielonych odpowiedzi na wpływ na zachowanie uczciwej konkurenci i równe traktowanie 

wykonawców prosimy o w miarę pilne udzielenie odpowiedzi. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 2 do SIWZ, tj. w Opisie Przedmiotu Zamówienia, część I 

(TECHNOLOGIA WYKONANIA REGAŁÓW W MAGAZYNACH) lit. „C” Napęd, pkt. 2 w sposób następujący: 

jest: 

"Korba ma być wykonana z metalu o odpowiedniej wytrzymałości, natomiast sam uchwyt korby, z 

materiału, który zapobiega poślizgowi dłoni na uchwycie, podczas obrotu korby". 

 

ma być: 

"Korba  ma być wykonana z metalu o odpowiedniej wytrzymałości lub z wysokowytrzymałościowego 

tworzywa z głowicą wykonaną z metalu, natomiast sam uchwyt korby z materiału, który zapobiega 

poślizgowi dłoni na uchwycie podczas obrotu korby". 

 

 

Działając w myśl art.12a ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert 

oraz przekazuje do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

 

Nowy termin składania ofert i wnoszenia wadium: 

– do 14 marca 2018 r. do godz. 10:00. 

Nowy termin otwarcia ofert – 14 marca 2018r. godz. 10:30 

 

  Rektor 

 

                                                                                                          prof. dr hab. Adam Jezierski 

 
 
 
 

http://www.bip.uni.wroc.pl/


 


