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ATZ- 381/15-5/20 

WSZYSCY WYKONAWCY 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na usługi wykonania gąsiennicowej platformy, zespołu przenośników taśmowych 
podawczo-odbiorczych, chwytaka hydraulicznego dla Politechniki Swiętokrzyskiej 

w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko- 
tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym" akronim : ZSMT nr umowy: POIR. 

04.01.02-00-0045/18, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań  i Rozwoju z Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach podziałania 4.1.2 — Regionalne Agendy Naukowo 

Badawcze 

W związku z wniesionymi zapytaniami wykonawców o wyjaśnienie niektórych zapisów Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień  publicznych. (DZ.U.2019.1843 tj.), zwanej dalej ustawy Pzp, wyjaśnia co 
następuje: 

Pytanie I 
Czy istnieje możliwość  zamiany zapisu umowy w 3 Pkt. 1: Termin realizacji przedmiotu umowy usta/a 
się  w ciągu  dni kalendarzowych od zawarcia umowy" na zapis określający termin realizacji 
zamówienia po dostarczeniu do wykonawcy konstrukcji stalowej? Lub czy podpisanie umowy może 
nastąpić  dopiero po dostarczeniu konstrukcji stalowej od zamawiającego do wykonawcy? 

Pytanie 2  
Czy możliwa jest zmiana zapisów odnośnie kar umownych, z Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 
umowne w następujących wypadkach i wysokościach" na Zamawiający może naliczyć  kary umowne 
Wykonawcy w następujących wypadkach i wysokościach"? 

Pytanie 3 
Czy istnieje możliwość  dodania do umowy zapisu iż  kary umowne zostaną  naliczone jedynie w 
przypadku gdy opóźnienie nastąpi z winy wykonawcy? 

Pytanie 4 
Co jest rozumiane przez zapis: Otwarcie przez zamawiającego ofert nastąpi w obecności wykonawców? 
(XV. TRYB OTWARCIA I OCENY OFERT, Pkt 1). 

Odpowiedź  I  
Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ oraz przewiduje możliwość  zmiany terminu realizacji w zakresie części 
I w sytuacji, gdy w ciągu 3 dni od zawarcia umowy nie dostarczy Wykonawcy komponentów konstrukcyjnych 
dla platformy nośnej. 
Zmiana terminu dokonana zostanie w formie aneksu do umowy, w którym zostanie ustalony termin realizacji 
umowy: Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się  w ciągu ... dni kalendarzowych od dnia przekazania 
Wykonawcy konstrukcji stalowej. 
Przekazanie zostanie udokumentowane protokołem zdawczo-odbiorczym. 



Odpowiedź  2 
Zamawiający nie dokonuje zmian wzoru umowy w tym zakresie 

Odpowiedź  3  
Zamawiający nie dokonuje zmian wzoru umowy w tym zakresie. 

Odpowiedź  4 
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego obowiązuje zasada jawności. Przejawem zasady 
jawności postępowania jest możliwość  udziału wykonawców w sesji otwarcia ofert, które odbywa się  w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie i miejscu. Jest to uprawnienie Wykonawcy z którego może skorzystać  

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiający: 

dokonuje zmiany rozdziału XVII ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, które w miejsce dotychczasowych 
otrzymują  brzmienie: 

XVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

1. Wszystkie istotne postanowienia umowy, które maja wiązać  strony zawiera wzór umowy stanowiący 

załącznik nr3do SIWZ. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość  zmiany terminu realizacji w zakresie części I w sytuacji, gdy w 

ciągu 3 dni od zawarcia umowy nie dostarczy Wykonawcy komponentów konstrukcyjnych dla platformy 
nośnej. Zmiana terminu dokonana zostanie w formie aneksu do umowy, w którym zostanie ustalony 
termin realizacji umowy. 

3. Postanowienia zawarte we wzorcu umowy nie podlegają  negocjacjom 

dokonuje zmiany w 10 ust 2 wzoru umowy „ zał. nr  3 do SIWZ, który w miejsce dotychczasowego 
otrzymuje brzmienie: 

2. Zmiana umowy może nastąpić  w przypadkach, o których mowa w SIWZ oraz w art. 144 ustawy Prawo 
zamówień  publicznych. 

dokonuje zmiany pkt I rozdziału XI. SIWZ Miejsce i termin składania ofert, które w miejsce 
dotychczasowych otrzymują  brzmienie: 

Xl. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę  należy złożyć  w Politechnice Świętokrzyskiej Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 (Budynek 
„B") pokój nr 2.33w terminie do 18-03-2020 do qodz.12.00 

dokonuje zmiany rozdziału XII SIWZ Miejsce i termin otwarcia ofert, które w miejsce 

XII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
Otwarcie ofert nastąpi w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, AI. Tysiąclecia 
Państwa Polskiego nr 7 (Budynek „B") pokój nr 2.33 w dniu 18-03-2020 o jodz. 13.00 

prof. dr hab. Inż. Wiesław Trąmpczyńskl 
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