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Wykon awcy uczestn iczący
w postępowaniu

N u mer ogłoszen ia : 2021 lBzP 00040427 lo'l z dn ia 2o2o-05-1 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art.275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamóWaeń
publicznych na "Budowę hali sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych
w Pasłęku"

Wyjaśnien ie treści S pecyfi kacji Waru n ków Zamówien ia

ZamawiĄący zawiadamia, Że W dniu 23.06.2021r. wpłynął Wniosek od potencjalnego
Wykonawcy z proŚbą o wyjaŚnienia do specyfikacji. W związku z powyŻszym, Zamawiający działa1ąc
na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 1'1 wrzeŚnia 2019 r. - Prawo zamowień publicznych (t. j.

Dz. U. z2019 r. poz.2019 ze zm.), udziela następujących wyjaŚnień

PYTANIE:

Proszę jednoznacznie dopuścic zastosowanie opraw innych producentow
poza firmą LlRA. Firma LlRA nie jest w Stowarzyszeniu ZHAGA' na ktore powołuje się
projektant. oprawy z zywotnoŚcią 50.000 i więcej godzin będą pracowały przez
najblizszych 16 lat. Kto da gwarancję, ze Lira bądz inny producent
będzie funkcjonował do 2a37 roku i będzie produkował te same oprawy i

części zamienne? Proszę okreś|ic, Że parametry techn|czne mają byc nie gorsze.
Wymiary opraw w milimetrach, paski,szlaczki nie mają zadnego znaczenia, poza
wyeliminowaniem konkurencji' Przetarg dodatkowo jest komplikowany przez firmę LlRA, ktora przez
blisko miesiąc nie przedstawiła oferty handlowej. W sytuacjach gdy dopuszczeni Są inni producenci,
oferty są przygotowane przez tydzień" Proszę rownieŻ dopuŚcic innego producenta opraw awaryjnych
i ewakuacyjnych poza firmą Amatech. W przetargach publicznych takie faworyzowanie producenta i

eliminowanie konkurencjijest niedopuszczalne. Nakazując zastosowanie opraw tych dwoch
producentÓw ogranicza rÓwniez konkurencję wśrÓd Wykonawcow, ktorzy chcieliby złoŻyc ofeńy.

ODPOWIEDZ:

ZamawiĄący udzielił odpowiedzi na te pytania publikując w dniu 09.06'2021tabelę nazw własnych.

Oraz odpowiedzi opublikowanych w dniu 21.06.2021.

Z upoważnienia'
Zarządu Powiatu


