Poznań, dnia 29 października 2021 r.

Postępowanie nr AN/ZP/64/21

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Roboty, urządzenia pomiarowe, systemy wizyjne, sensory".

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019
r. – Prawo zamówień publicznych (dalej PZP), wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem
o wyjaśnienie treści SWZ.
W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
1/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia wad w okresie gwarancji do 30 dni?
Oferowana przez nas jednostka BSP produkowana jest za granicą i czas ewentualnej naprawy
wydłużony jest o okres przesyłki części lub całego urządzenia.
Odpowiedź:
Zamawiający wydłuża termin usunięcia wad w okresie gwarancji z 14 do 30 dni.
Działając na podstawie art. 137 ust. 1 PZP, Zamawiający dokonuje modyfikacji części IV SWZ dla
Pakietu nr 1.
W §8 ust. 6 było:
Wady zgłoszone Wykonawcy w okresie gwarancji będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
momentu zgłoszenia wady.
W §8 ust. 6 jest:
Wady zgłoszone Wykonawcy w okresie gwarancji będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od
momentu zgłoszenia wady.

2/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu, że gwarancja na jednostkę BSP obowiązuje przez
12 miesięcy lub *do pierwszego lotu*? Taki zapis jest standardem wśród czołowych producentów tego
typu urządzeń i wynika z faktu, że po pierwszym locie bardzo trudne jest zweryfikowanie, czy dane
uszkodzenie jest wadą produktu czy następstwem normalnego jego użytkowania. Użytkownik wciąż
może zweryfikować poprawność działania wszystkich komponentów przez pierwszym startem.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie takiego zapisu.
Działając na podstawie art. 137 ust. 1 PZP, Zamawiający dokonuje modyfikacji części IV SWZ dla
Pakietu nr 1.
W §8 ust. 2 było:
Okres gwarancji wynosi: minimum 12 miesięcy.
W §8 ust. 6 jest:
Okres gwarancji wynosi: minimum 12 miesięcy, z zastrzeżeniem zdania następnego.
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W przypadku gdy pierwszy lot jednostki BSP, będącej przedmiotem umowy odbędzie się przed upływem
terminu o którym mowa w zdaniu pierwszym, okres gwarancji upływa w momencie odbycia pierwszego
lotu.

3/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu w jakim Zamawiający dokona odbioru
przedmiotu zamówienia z 2 tygodni do 3 dni roboczych? Sama procedura odbioru nie wymaga dużo
czasu, natomiast tak długi okres powoduje dodatkowe obciążenie finansowe po stronie Wykonawcy, bo
efektywnie wydłuża termin płatności.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu odbioru z 2 tygodni do 5 dni roboczych.
Działając na podstawie art. 137 ust. 1 PZP, Zamawiający dokonuje modyfikacji części IV SWZ dla
Pakietu nr 1.
W § 7 ust. 4 było:
Zamawiający przystąpi do odbioru przedmiotu umowy w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty
zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę i dokona odbioru w terminie 2 tygodni.
W §7 ust. 4 jest:
Zamawiający przystąpi do odbioru przedmiotu umowy w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty
zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę i dokona odbioru w terminie 5 dni roboczych.

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla
Wykonawców.

Załączniki :
- część IV SWZ Pakiet 1 po modyfikacji z dnia 29.10.2021
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