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Poznań, dnia 11 października 2021 r. 

 

 

Postępowanie nr  AN/ZP/77/21 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  

„Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń biurowych, dziekanatów, biblioteki 

oraz mebli dydaktycznych w zakresie krzeseł do sal" 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień 

publicznych (dalej PZP), w związku z otrzymaną od Wykonawcy prośbą o wyjaśnienie treści SWZ, 

Zamawiający podaje treść pytań Wykonawcy wraz z odpowiedzią: 

 

Pytanie nr 1: 

Dotyczy krzesła konferencyjnego K.S.2.4 

Wymienione krzesło nie jest produkowane w Polsce pochodzi z importu, na dzień 30.09.2021 było 

dostępnych w Polsce tylko 13 sztuk, dostępność w ilości 30 sztuk jest nie do określenia. Są dostępne 

krzesła o identycznych parametrach z tym że kolor stelaża jest czarny.  

Czy zamawiający dopuszcza zmianę koloru stelaża na czarny? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania czarnego stelaża. Zamawiający podtrzymuje postanowienia 

SWZ w tym zakresie.  

 

Pytanie nr 2: 

Zamawiający określił maksymalny termin realizacji na 45 dni roboczych, biorąc pod uwagę co się dzieje 

na rynku z brakiem komponentów do produkcji praktycznie w wszystkich branżach, termin 45 dni 

roboczych jest nie realny do zrealizowania.  

Czy zamawiający może wydłużyć maksymalny termin wykonania do 90 dni roboczych? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza maksymalny termin wykonania do 90 dni roboczych. 

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 PZP, Zamawiający dokonuje modyfikacji części I SWZ – 

Instrukcja dla wykonawców. 

I. W części I SWZ rozdział 5 Termin realizacji zamówienia 

było: 

Maksymalny termin realizacji zamówienia: 45 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

UWAGA: termin realizacji zamówienia jest kryterium oceny ofert. Szczegółowe informacje 

zawarte są w Rozdziale 19 części I SWZ (IDW). 
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jest: 

Maksymalny termin realizacji zamówienia: 90 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

UWAGA: termin realizacji zamówienia jest kryterium oceny ofert. Szczegółowe informacje 

zawarte są w Rozdziale 19 części I SWZ (IDW). 

II. W części I SWZ rozdział 19 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty oraz sposób oceny i porównania ofert punkt 19.2 litera c  

było: 

Kryterium „Termin realizacji zamówienia” (T) - kryterium, będzie rozpatrywane na podstawie 

deklaracji Wykonawcy w Formularzu Oferta w zakresie terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

 

Za zadeklarowanie terminu realizacji zamówienia zostaną przyznane punkty według 

następujących zasad: 

• termin realizacji zamówienia – 45 dni roboczych – 0 pkt; 

• termin realizacji zamówienia – 30 dni roboczych – 5 pkt; 

• termin realizacji zamówienia – 14 dni roboczych – 10 pkt. 

 

UWAGA: W przypadku nie wskazania terminu realizacji zamówienia, Zamawiający przyjmie, iż 

Wykonawca oferuje najdłuższy termin realizacji zamówienia tj. 45 dni roboczych i przyzna w 

tym kryterium 0 pkt. Wykonawca nie może zadeklarować terminu realizacji zamówienia 

dłuższego niż 45 dni roboczych. Oferta ze wskazanym dłuższym okresem dostawy będzie 

podlegała odrzuceniu. 

Wykonawca może skrócić maksymalnie termin realizacji zamówienia do 14 dni roboczych. 

Skrócenie jeszcze bardziej tego terminu nie spowoduje naliczenia dodatkowych punktów za to 

kryterium. Wykonawcy który zaproponuje termin realizacji przedmiotu zamówienia krótszy niż 

14 dni roboczych zostanie przyznane 10 punktów. 

jest: 

Kryterium „Termin realizacji zamówienia” (T) - kryterium, będzie rozpatrywane na podstawie 

deklaracji Wykonawcy w Formularzu Oferta w zakresie terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

 

Za zadeklarowanie terminu realizacji zamówienia zostaną przyznane punkty według 

następujących zasad: 

• termin realizacji zamówienia – 90 dni roboczych – 0 pkt; 

• termin realizacji zamówienia – 45 dni roboczych – 5 pkt; 

• termin realizacji zamówienia – 14 dni roboczych – 10 pkt. 

UWAGA: W przypadku nie wskazania terminu realizacji zamówienia, Zamawiający przyjmie, iż 

Wykonawca oferuje najdłuższy termin realizacji zamówienia tj. 90 dni roboczych i przyzna w 

tym kryterium 0 pkt. Wykonawca nie może zadeklarować terminu realizacji zamówienia 
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dłuższego niż 90 dni roboczych. Oferta ze wskazanym dłuższym okresem dostawy będzie 

podlegała odrzuceniu. 

Wykonawca może skrócić maksymalnie termin realizacji zamówienia do 14 dni roboczych. 

Skrócenie jeszcze bardziej tego terminu nie spowoduje naliczenia dodatkowych punktów za to 

kryterium. Wykonawcy który zaproponuje termin realizacji przedmiotu zamówienia krótszy niż 

14 dni roboczych zostanie przyznane 10 punktów. 

III. W części III SWZ Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty punkt 4  

było: 

Deklarujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia…… (45/30/14 dni roboczych). 

Zgodnie z kryterium opisanym w punkcie 19.2 lit. c) części I SWZ (IDW). 

jest: 

Deklarujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia…… (90/45/14 dni roboczych). 

Zgodnie z kryterium opisanym w punkcie 19.2 lit. c) części I SWZ (IDW). 

Zmieniona część III SWZ stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu. 

 

 

Pytanie nr 3: 

Kontenerek P.K.1. w opisie przedmiotu zamówienia ma podane wymiary: szerokość 43 cm, głębokość 

60 cm, wysokość 63,7 cm, w tabelarycznym zestawieniu ilościowym ww kontenerek ma podane 

wymiary: szerokość 43 cm, głębokość 58 cm, wysokość 61 cm.  

Który z podanych wymiarów należy uznać za prawidłowy? 

Odpowiedź:  

Wymiary dla mebli należy przyjmować z Opisu Przedmiotu zamówienia. W przypadku Kontenerka P.K.1 

należy przyjąć szerokość 43 cm, głębokość 60 cm, wysokość 63,7 cm. 

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 PZP, Zamawiający dokonuje modyfikacji części II SWZ, 

Zestawienie ilościowe poszczególnych elementów wyposażenia, pozycja numer 20 w tabeli  

było: 

20 P.K.1 Kontenerek 58x43x61 0 41 2 133 176 

 

jest: 

20 P.K.1 Kontenerek 43x60x63,7 0 41 2 133 176 

 

Zmieniona część II SWZ stanowi załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu. 
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Mając na uwadze udzielone wyjaśnienia oraz modyfikacje treści SWZ, działając na podstawie art. 

137 ust. 6 PZP, Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, zmieniając 

termin składania ofert.  

Termin składania ofert upływa 22.10.2021 godz. 12:00. 

Modyfikacji ulegają zapisy:  

I. W Rozdziale 15 pkt. 15.1 części I SWZ  

było:  

Wykonawca będzie związany ofertą od upływu terminu składania ofert do dnia 12.01.2022r. 

jest:  

Wykonawca będzie związany ofertą od upływu terminu składania ofert do dnia 19.01.2022r. 

II. W Rozdziale 16 pkt 16.13 części I SWZ 

było: 

Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 8.1 i, iii-vii, ix-x, powinny być złożone w 
osobnym opakowaniu. Opakowanie powinno być opisane: 

Próbka -  przetarg nieograniczony nr AN/ZP/77/21 na: „Dostawa i montaż wyposażenia 
meblowego do pomieszczeń biurowych, dziekanatów, biblioteki oraz mebli dydaktycznych w 
zakresie krzeseł do sal" 

Nie otwierać przed 15.10.2021 r. godz. 12:30 

Adres Wykonawcy 

jest: 

Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 8.1 i, iii-vii, ix-x, powinny być złożone w 
osobnym opakowaniu. Opakowanie powinno być opisane: 

Próbka -  przetarg nieograniczony nr AN/ZP/77/21 na: „Dostawa i montaż wyposażenia 
meblowego do pomieszczeń biurowych, dziekanatów, biblioteki oraz mebli dydaktycznych w 
zakresie krzeseł do sal" 

Nie otwierać przed 22.10.2021 r. godz. 12:30 

Adres Wykonawcy 
III. W Rozdziale 17 pkt 17.1. części I SWZ  

było:  

Ofertę należy złożyć do dnia 15.10.2021 r. do godz. 12:00. 

jest:  

Ofertę należy złożyć do dnia 22.10.2021 r. do godz. 12:00. 

IV. W Rozdziale 17 pkt 17.2. części I SWZ  

było:  

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.10.2021r. o godz. 12:30. 

jest:  

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.10.2021r. o godz. 12:30. 
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Ogłoszenie o sprostowaniu (Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji) zostało przekazane 

do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu: 06.11.2021 r. i opublikowane na 

stronie TED w dniu 11.10.2021 r.  

 

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla 

Wykonawców. 

 

Załącznik: 

1. SWZ III_11.10.2021 

2. SWZ II_11.10.2021 


