Zegrze, dnia 25.06.2015 r.
ODPOWIEDZI NA PYTANIE, MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIANY TREŚCI
OGŁOSZENIA
Dotyczy: ZP/08/15/ZIII
Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym (05-130), ul. Warszawska
22A, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z
2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na „Dostawę zestawu wzmacniaczy, miernika pola elektromagnetycznego,
anteny oraz komputera pomiarowego.”, nr sprawy ZP/08/15/ZIII, wpłynęły zapytania od
Wykonawców.
Poniżej treść pytań, odpowiedzi na pytanie, modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz informacje dotyczące zmiany treści ogłoszenia.
1.) Pytanie nr 1:W punkcie 2 SIWZ wymagają Państwo terminu realizacji zamówienia 12 tygodni.
Proszę zwrócić uwagę, że wzmacniacze mocy, które spełniają postawione kryteria techniczne są
zbudowane w oparciu o elementy, których dystrybucja podlega procedurze kontroli eksportu
wynikającej z ustawy o obrocie międzynarodowej towarami podwójnego zastosowania. Procedura ta
znacznie wydłuża czas produkcji, nie wspominając już o tym, że każde takie urządzenie jest robione
na zamówienie.
Dodatkowo, czas realizacji takiej dostawy będzie przypadał na okres wakacyjny co dodatkowo może
wydłużyć procedurę otrzymania wszystkich zgód i samej produkcji.
W związku z powyższym, bardzo prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 18 tygodni.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy do 16 tygodni.
Tym samym zmienia się zapis SIWZ w pkt 2.1., który otrzymuje brzmienie:
„Wymagany termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 16 tygodni od dnia podpisania umowy
przy czym płatność za dostawę nastąpi po przekazaniu dotacji z MNiSW na rachunek Zamawiającego,
nie później niż do 31.12.2015 r.”
2.) Pytanie nr 2 Paragraf 10 propozycji umowy „Kary umowne” Punkt 1.
Zaproponowane kary umowne za opóźnienie w dostawie 0,5% /dzień do 10 dni oraz 1%/dzień od 11
do 20 dnia są bardzo wysokie, wręcz nie spotykane w przetargach, w których bierzemy udział od lat.
Bardzo proszę o złagodzenie tych kar do ogólnie stosowanych, np. 0,1%/dzień. Procedura dostawy
obejmuje konieczność otrzymania zgody kontroli exportu na co producent nigdy nie ma wpływu.
Punkt 2
Podobnie jak w punkcie 1, zaproponowane kary umowne za opóźnienie w naprawie w wysokości
1%/dzień od 8 dnia są bardzo wysokie a termin 8 dni wykonania naprawy niemożliwy.
Bardzo proszę o złagodzenie tych kar do ogólnie stosowanych, np. 0,1 %/dzień z jednoczesnym
wydłużeniem czasu naprawy do 20 dni.
Proszę wziąć pod uwagę fakt, że procedura naprawy nie może być wykonana na miejscu, sprzęt musi
zostać dostarczony do serwisu producenta, który znajduje się poza granicami kraju. Wysyłka w obie
strony, naprawa oraz kalibracja po naprawie w ciągu wymaganych 8 dni jest niemożliwa.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia §10 ust. 1 pkt. 2, projektu umowy (zał. nr 4 do SIWZ), który otrzymuje
brzmienie.
„1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną:
2) w wysokości po 1% ceny brutto wadliwego przedmiotu zamówienia za każdy dzień
opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej, licząc od 20 dnia od zgłoszenia naprawy
gwarancyjnej.”
oraz § 5 ust. 8 projektu umowy (zał. nr 4 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:

„8. W przypadku zgłoszenia awarii sprzętowej urządzenia, wymagana jest naprawa w terminie 20 dni
od chwili zgłoszenia awarii lub wymiana na fabrycznie nowe urządzenie. W przypadku braku
możliwości naprawy należy dokonać podmiany na sprawne urządzenie na miejscu zainstalowania w
czasie nie przekraczającym 20 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii. Zgłoszenie awarii
odbywać się będzie na nr faxu…………...lub na adres mailowy …………..”
3.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz złożenia wadium w w/w przetargu
nieograniczonym do dnia 17.07.2015 r. do godz. 12:00.
Tym samym Zamawiający zmienia treść SIWZ w pkt. 12.2, który otrzymuje brzmienie:
„12.2 Termin składania ofert upływa dnia 17.07.2015 r. o godz. 12:00”.
oraz w pkt. 6.1, który otrzymuje brzmienie
„6.1 Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na
czas związania ofertą, wadium w wysokości: – 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) przed
upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 17.07.2015r. do godz. 12:00”.
4.) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2015 o godz. 12:15 w sali 101 Wojskowego Instytutu
Łączności, ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe.
Tym samym Zamawiający zmienia treść SIWZ w pkt. 14.1, który otrzymuje brzmienie:
„14.1 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 17.07.2015 r. o godz. 12:15 w siedzibie Wojskowego
Instytutu Łączności ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze sala 101.”
oraz w pkt. 13.17.1, który otrzymuje brzmienie:
„3.17.1 posiadać oznaczenie: „Oferta na dostawę zestawu wzmacniaczy, miernika pola
elektromagnetycznego, anteny oraz komputera pomiarowego", Nr sprawy ZP-08-15-ZIII nie
otwierać przed dniem 17.07.2015.r. godz. 12:15”.
Aktualność dokumentów wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
ważna na dzień 17.07.2015 r. oraz wadium, które musi zachować ważność przez cały okres
związania ofertą, tj. 30 dni licząc od dnia 17.07.2015 r.
W związku z dokonanymi w/w modyfikacją SIWZ, zamawiający udziela informacji o
dokonanej zmianie treści ogłoszenia (poniżej treść obowiązująca po modyfikacji):
SEKCJA II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
W dniach: 112
SEKCJA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1.1 Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na
czas związania ofertą, wadium w wysokości: – 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) przed
upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 17.07.2015r. do godz. 12:00.
SEKCJA IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 17/07/2015 Godzina: 12:00
SEKCJA IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data: 17/07/2015 Godzina: 12:15.

