INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ
im. Henryka Niewodniczańskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Znak sprawy: DZP.260.5.2021

Kraków, 27 kwietnia 2021 r.
Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na:
dostawę zautomatyzowanego analizatora sorpcji fizycznej wraz z komponentami, znak
sprawy: DZP.260.5.2021.
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANI E I ZMIANA TREŚCI SWZ
Na podstawie art. 284 ust. 1 i 4 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na
pytanie Wykonawcy, które wpłynęło drogą elektroniczną w dniu 26 kwietnia 2021 r.
Pytanie
„W związku z ogłoszonym postępowaniem na dostawę zautomatyzowanego analizatora
sorpcji fizycznej wraz z komponentami, prosimy o odpowiedź na następujące pytanie
dotyczące zapisu SIWZ:
1. Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie urządzenia posiadającego 24 miesiące
gwarancji z możliwością wydłużenia gwarancji o kolejne 12 miesięcy po dokupieniu
pakietu dodatkowego przeglądu serwisowego.
Uzasadnienie: Zamawiający jako jedno z kryterium oceny podaje liczbę miesięcy gwarancji na
przedmiot zamówienia, minimalny okres gwarancji natomiast określony w opisie przedmiotu
zamówienia to 36 miesięcy.”
Odpowiedź
Zamawiający zmienia treść punktu 42 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
(Załącznik nr 1), w zakresie wymaganego minimalnego okresu gwarancji, który otrzymuje
następujące brzmienie:„(…) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, co najmniej
24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, liczonej od daty podpisania protokołu
przyjęcia sprzętu. (…)”.
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W związku z powyższą zmianą Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do
dnia 5 maja 2021 r.
Nowy termin składania ofert: 5 maja 2021 r. godz. 10:00.
Nowy termin otwarcia ofert: 5 maja 2021 r. godz. 12:00.
Wykonawca pozostaje związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia
3 czerwca 2021 r.
Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ.
W związku z przedmiotową zmianą Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu.

Z poważaniem,
prof. dr hab. Tadeusz Lesiak

Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej
im. Henryka Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk
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