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Poznań, dnia 27 czerwca 2022 r. 

 

 

Postępowanie nr AN/ZP/39/22 

 

 

Wyjaśnienia 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 z odpowiedzią udzieloną w postępowaniu AN/ZP/39/22 20 czerwca 2022 roku 

dotyczącą potencjalnego ograniczenia konkurencyjności związanego z procedurą montażu kopuły chcielibyśmy 

zadać dodatkowe pytania. Wątpliwości wynikają ze sformułowania w paragrafie 1, ustęp 3, punkt 1, które nakłada 

na wykonawcę wymóg dostarczenia wytycznych do budowy posadowienia dla kopuł oraz opisu procedury ich 

montażu. Czy opis „procedury ich montażu” dotyczy procedur związanych z budową posadowienia dla kopuł, czy 

dotyczy procedury montażu kopuł w częściach do złożonych w jedną całość, czy dotyczy obu tych sytuacji? W 

przypadku gdy wymóg opisany powyżej dotyczy także procedury montażu kopuły w częściach (transport i 

przechowywanie odbywa się w częściach) do w pełni zintegrowanego urządzenia, czy zamawiający dopuści 

następujący opis procedury montażu kopuły: "w celu zachowania gwarancji na kopułę, montaż kopuły musi zostać 

wykonany przez wykwalifikowany personel posiadający certyfikat wystawiony przez producenta kopuły do 

przeprowadzania jej instalacji.” W przypadku gdy wymóg dotyczy tylko wytycznych i procedur dotyczących 

posadowienia dla kopuły, nie ma wątpliwości dotyczącej potencjalnej utraty gwarancji na kopuły związanej z jej 

złożeniem przez nieautoryzowany personel". 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ. Wprowadzenie zapisów proponowanych przez 

Wykonawcę, doprowadziłoby do faworyzowania jednego dostawcy. 

Opis „procedury montażu” dotyczy dostarczenia przez Wykonawcę szczegółowej dokumentacji złożenia kopuły. 

Dopuszczamy również możliwość złożenia kopuły przez Wykonawcę do w pełni zintegrowanego urządzenia bez 

wymienionej dokumentacji. 

Zgodnie z wymaganiami SWZ, okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. 

Minimalny termin gwarancji (który jest także kryterium oceny ofert), wynosi 2 lata. 

 

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

 

 

 

Z poważaniem 

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 

 

Irena Lisowska 

 


