Poznań, dnia 20 czerwca 2022 r.

Postępowanie nr AN/ZP/39/22

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Dostawa dwóch kopuł astronomicznych.

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:
Pytanie 1:
Szanowni państwo, w związku ze znaczącymi trudnościami związanymi z łańcuchem dostaw
elementów elektronicznych, a także powstałymi w ostatnich latach zatorami w dostawach sprzętu
astronomicznego zwracamy się z pytaniem, czy zamawiający rozważy wydłużenie terminu dostawy
kopuły do 12 miesięcy od podpisania umowy. Ze względu na wysoką precyzję kopuł, ich montaż może
być wykonany jedynie przez wykwalifikowany personel z odpowiednim doświadczeniem. z tego względu
procedura montażu może być wykonana jedynie przez wykonawcę. W przeciwnym razie nie jest
możliwe udzielenie gwarancji na zainstalowaną kopułę. Czy zamawiający dopuści następujący opis
procedury montażu: "montaż kopuły zostanie wykonany przez wykwalifikowany personel wykonawcy w
miejscu jej posadowienia na fundamencie wykonanym zgodnie z planem fundamentu przygotowanym
przez wykonawcę".
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy kopuły do 12 miesięcy.
Zamawiający nie dopuszcza zapisu dotyczącego procedury montażu. Zapis taki zdaniem
Zamawiającego, może ograniczyć konkurencję w postępowaniu.
Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 137 ust. 1 PZP, Zamawiający dokonuje
modyfikacji punktu 5.1. Części I SWZ.
Było:
5.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:
a) Dostarczenie Zamawiającemu wytycznych do budowy posadowienia dla kopuł (m. in. kształt i
wymiary fundamentu, wymagane przepusty, wymagania dotyczące zasilania, itp.) oraz opisu procedury
ich montażu - nie później niż 1 miesiąc od momentu podpisania umowy;
b) Termin dostawy kopuł – najpóźniej 10 miesięcy od podpisania umowy.
c) Wdrożenie personelu - najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od daty podpisania protokołu dostawy.
Jest:
5.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:
a) Dostarczenie Zamawiającemu wytycznych do budowy posadowienia dla kopuł (m. in. kształt i
wymiary fundamentu, wymagane przepusty, wymagania dotyczące zasilania, itp.) oraz opisu procedury
ich montażu - nie później niż 1 miesiąc od momentu podpisania umowy;
b) Termin dostawy kopuł – najpóźniej 12 miesięcy od podpisania umowy.
c) Wdrożenie personelu - najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od daty podpisania protokołu dostawy.
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Działając na podstawie art. 137 ust. 1 PZP, Zamawiający dokonuje modyfikacji punktu §3 ust. 1
Części IV SWZ.
Było:
1.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie:
1)
dostarczenie Zamawiającemu wytycznych do budowy posadowienia dla kopuł (m. in. kształt i
wymiary fundamentu, wymagane przepusty, wymagania dotyczące zasilania, itp.) oraz opisu procedury
ich montażu - nie później niż 1 miesiąc od momentu podpisania umowy
2)
termin dostawy kopuł – najpóźniej 10 miesięcy od podpisania umowy.
3)
wdrożenie personelu - najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od daty podpisania protokołu
dostawy.
Jest:
1.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie:
1)
dostarczenie Zamawiającemu wytycznych do budowy posadowienia dla kopuł (m. in. kształt i
wymiary fundamentu, wymagane przepusty, wymagania dotyczące zasilania, itp.) oraz opisu procedury
ich montażu - nie później niż 1 miesiąc od momentu podpisania umowy
2)
termin dostawy kopuł – najpóźniej 12 miesięcy od podpisania umowy.
3)
wdrożenie personelu - najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od daty podpisania protokołu
dostawy.
Działając na podstawie art. 137 ust. 1 PZP, Zamawiający modyfikuje treść zapisów §9 ust. 3
częsci IV SWZ.
Było:
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w przystąpieniu do naprawy lub
diagnostyki w stosunku do terminu o którym mowa w § 8 ust. 9 w wysokości 0,1 % wartości umowy
brutto za każdy dzień zwłoki.
Jest:
3.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w przystąpieniu do naprawy lub
diagnostyki w stosunku do terminu o którym mowa w § 8 ust. 8 w wysokości 0,1 % wartości umowy
brutto za każdy dzień zwłoki.
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 11.07.2022 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
01.10.2022.
W Rozdziale 15 pkt. 15.1 części I SWZ jest:
15.1. Wykonawca będzie związany ofertą od upływu terminu składania ofert do dnia
08.10.2022.
b.
W Rozdziale 17 pkt 17.1. części I SWZ było:
Ofertę należy złożyć do dnia 04.07.2022 r. do godz. 10:00.
W Rozdziale 17 pkt 17.1. jest:
Ofertę należy złożyć do dnia 11.07.2022 r. do godz. 10:00.
c.
W Rozdziale 17 pkt 17.2. części I SWZ było:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.07.2022 r. o godz. 10:15.
W Rozdziale 17 pkt 17.2. części I SWZ jest:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.07.2022 r. o godz. 10:15.
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Ogłoszenie o sprostowaniu (Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji) zostało przekazane do
publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu: 15.06.2022 r. i opublikowane na stronie
TED w dniu 20.06.2022 r.

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

Z poważaniem
Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Irena Lisowska

Załączniki:
- część IV SWZ projektowane postanowienia po modyfikacji;
- ogłoszenie o sprostowaniu (Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji).
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