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Poznań, dnia 25 marca 2022 r. 

 

 

Postępowanie nr AN/ZP/14/22 

 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Anteny satelitarne wraz z układami nadawczo-odbiorczymi". 

 

Zamawiający informuje, że po terminie określonym w 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. 

Zamawiający postanowił jednak udzielić odpowiedzi na wniosek Wykonawcy. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

1. Zamawiający nie wyraził zgody na usunięcie zapisu w §15 ust. 2 Umowy. Prosimy o 

doprecyzowanie zapisu dotyczącego roku podatkowego, tj. którego roku podatkowego dotyczy 

zapis? 

Odpowiedź:  

Przez rok podatkowy należy rozumieć rok kalendarzowy, w którym zawarto umowę. 

 

2. Czy w zawiązku z tym, że przedmiot dostawy może wymagać Certyfikatu użytkownika 

końcowego, Zamawiający przewiduje możliwość dodania załącznika w postaci wypełnionego 

dokumentu (End User Certificate) do Umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje dodawania załącznika do umowy w postaci wypełnionego 

dokumentu (End User Certificate), ale na etapie realizacji zamówienia, w przypadku takiej 

potrzeby, Zamawiający wypełni taki dokument po dostarczeniu formularza tego dokumentu 

Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

 

3. Zwracamy się z prośba o przesunięcie terminu składnia ofert na 01.04.2022 do godz. 14:00 ze 

względu na konieczność uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 04.04.2022 na godz. 10:00. 

 

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 04.04.2022 godz. 10:00. 

 

Modyfikacji ulegają zapisy: 

a. W Rozdziale 15 pkt. 15.1 części I SWZ było: 

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

25.06.2022. 

W Rozdziale 15 pkt. 15.1 części I SWZ jest: 

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

02.07.2022. 
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b. W Rozdziale 17 pkt 17.1. części I SWZ było: 

Ofertę należy złożyć do dnia 28.03.2022 r. do godz. 10:00. 

W Rozdziale 17 pkt 17.1. jest: 

Ofertę należy złożyć do dnia 04.04.2022 r. do godz. 10:00. 

c. W Rozdziale 17 pkt 17.2. części I SWZ było: 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.03.2022 r. o godz. 10:15. 

W Rozdziale 17 pkt 17.2. części I SWZ jest: 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.04.2022 r. o godz. 10:15. 

 

 

Ogłoszenie o sprostowaniu (Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji) zostało przekazane do 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu: 22.03.2022 r. i zostanie opublikowane 

na stronie TED w dniu 25.03.2022 r. 

 

 

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

 

 

 

Z poważaniem 

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 

 

Irena Lisowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


