Zegrze Płd., dn. 20.12.2018 r.

Nr sprawy 22/2018/DN

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI
WARUNKÓW PRZETARGU

Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym (kod pocztowy: 05-130),
ul. Warszawska 22A, zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1
ustawy Pzp oraz wewnętrzny regulamin WIŁ, na „Zakup i dostawę elementów elektronicznych dla
Wojskowego Instytutu Łączności”, nr referencyjny: 22/2018/DN wpłynęło zapytania od Wykonawcy.
Poniżej treść pytania wraz z odpowiedzią:
Pytanie 1:
„Proszę o wskazanie przykładowych modeli lub przekazanie więcej informacji technicznych na temat
następujących pozycji:
66 Rdzeń RM 8 Al.250 N48
67 Korpus cewki bez wyprowadzeń do rdzenia RM 8
68 Klamry do rdzenia RM 8”
Odpowiedz:
Poniżej Zamawiający przekazuje przykładowe modele wymaganego przedmiotu zamówienia:
Poz. 66 – CONTRANS TI RM8/I-3H3-A250 (kpl.)
Poz. 67 – CONTRANS TI CSV-RM8-1S-8P-TA
Poz. 68 – CONTRANS TI CLI/P-RM8/I
Pytanie 2:
„Produkcja filtrów z poz. 71 typu ∏ 2x1nF 51-707-002 SPECTRUM CONTROL INC trwa przeważnie ok.
14 tygodni. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie tej jednej pozycji we wskazanym powyżej
terminie?”
Odpowiedz:
Zamawiający dopuszcza dostarczenie poz. 71 w terminie do 14 tygodni od dnia podpisania umowy.
W związku z powyższym dokonuje zmiany zapisów Warunków przetargu:
1. Warunki przetargu, Rozdział IV oraz Ogłoszenie Rozdział III – otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający wymaga dostawy przedmiotu zamówienia w terminie:
1. poz. 1 – 70, 72 – 73 do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
2. poz. 71 – do 14 tygodni od dnia podpisania umowy.”
2. Formularz ofertowy, ust. 1 – otrzymuje brzmienie :
„1. dostawę zrealizujmy w terminie:




poz. 1 – 70, 72 – 73 do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
poz. 71 – do 14 tygodni od dnia podpisania umowy.”

3. Umowa projekt, § 2 Termin wykonania umowy – otrzymuje brzmienie :
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym transportem do siedziby Zamawiającego,
w cenie zapłaty, o jakiej mowa w § 4 ust. 1, przedmiot umowy określony w § 1, w terminie do:
 poz. 1 – 70, 72 – 73 do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
 poz. 71 – do 14 tygodni od dnia podpisania umowy.”
Jednocześnie Zamawiający zmienia treść:
1. Warunki przetargu Rozdziału X Miejsce, termin składania ofert, wymagane dokumenty,
 pkt 2:
„Termin składania ofert upływa dnia 28.12.2018 r. o godz. 10:00.”


pkt 5 ppkt 1):
„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 22A w Zegrzu
Południowym, w sali nr 101, w dniu 28.12.2018 r. o godz. 10.30.”

2. Ogłoszenia, rozdział IX ust. 2 na zapis:
„Termin składania ofert upływa dnia 28.12.2018 r. godz. 10:00”

Zamawiający na stronie Internetowej zamieścił Warunki przetargu po modyfikacji.
Pozostała treść Warunków przetargu oraz Ogłoszenia pozostaje bez zmian.
Powyższe zmiany stanowią integralną część Warunków przetargu i są wiążące dla wszystkich
Wykonawców.
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