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Grudziądz, ….. maja 2022 r.

KOMUNIKAT PUBLICZNY Nr 1

Dotyczy: zapytanie (1) do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz modyfikacja (1) treści SWZ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – sprawa numer 27/2022.

Informuję, działając w oparciu o treść art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 j.t.), że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na „dostawę radiotelefonów UHF - przenośnych” – sprawa numer
27/2022, wpłynęło zapytanie o następującej treści:
Zapytanie nr 1
„Czy ze względu na duże opóźnienia w dostawie radiotelefonów, które występują od 2021 roku,
Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 90 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy?”
W odpowiedzi na wniesione zapytanie informuję, iż Zamawiający biorąc pod uwagę możliwe
problemy z dostawami przedmiotu zamówienia wydłuża termin realizacji zamówienia
publicznego do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Zapytanie nr 2
„Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenia akumulatora o pojemności 200 0mAh?”
W odpowiedzi na wniesione zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza dostarczenie
akumulatora o pojemności 2000mAh pod warunkiem, że pojedynczy akumulator zapewni czas
pracy z wysokim poziomem mocy przy cyklu 5/5/90 w trybie analogowym 10 godz. w trybie
cyfrowym min.15 godzin.
1. W związku z powyższymi zapytaniami, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129
j.t.) dokonał zmiany dokumentacji SWZ w sposób następujący:
1) W treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – Rozdział 4 - Termin i miejsce wykonania
zamówienia /art. 281 ust. 1 pkt. 6) ustawy p.z.p./ wykreśla się dotychczasową część
treści zastępując następującą:

„Zamówienie publiczne będzie realizowane w terminie 90-dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy.
Dostawa winna zostać zrealizowana w sposób jednorazowy w jednym z dni roboczych
od poniedziałku do czwartku – w godzinach od 08.00 do 14.00, w piątki od 07.00
do godz. 11.00.)
Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku każdego tygodnia – z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy”
2) W treści Projektowanych Postanowień Umowy stanowiących Załącznik nr 3
do Specyfikacji Warunków Zamówienia – § 4 - Termin wykonania umowy, wykreśla
się dotychczasową część treści § 4 ust. 1, zastępując następującą:
„1. Mocą niniejszej umowy Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia określony
niniejszą umową w formie jednorazowej dostawy w terminie 90 dni kalendarzowych
od dnia zawarcia umowy.”
3) W treści Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do Specyfikacji
Warunków Zamówienia – w zw. z art. 286 ust. 1 PZP wykreśla się dotychczasową
część treści punktu II, ust. 2.5 lit. b), zastępując następującą:
„2.5. Sposób zasilania:
b) minimalna pojemność -2000mAh”

2. W konsekwencji dokonanej zmiany opisu przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 286
ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r.,
poz. 1129 z poźn.zm.) zmianie uległy terminy składania i otwarcia ofert, a także termin
związania ofertą następująco:

1)

w Rozdziale 6 ust. 1 pkt. 1) SWZ – „termin związania ofertą” wykreśla się postanowienie
w całości, zastępując treścią:
„Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do
14.06.2022 r. tj. w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin
składania ofert”.

2)

w Rozdziale 6 ust. 2 pkt. 1) SWZ – „sposób i termin składania ofert” - wykreśla się
postanowienie w całości, zastępując treścią:
„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami / załącznikami należy złożyć za pośrednictwem
platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/13wog w myśl ustawy
p.z.p. na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 16.05.2022 r. g. 07:30.
str. 2 / 3

3)

w Rozdziale 6 ust. 3 pkt. 1) SWZ – „termin otwarcia ofert” - wykreśla się postanowienie
w całości, zastępując treścią:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2022 r. o godz. 08:00.”

Dokonane zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
Wykonawca składający ofertę winien uwzględnić dokonane zmiany jak powyżej.
Wykonawca,

który

obecnie

już

złożył

ofertę

ma

prawo

do

jej

wycofania

i ponownego złożenia zgodnie z Rozdziałem 13 ust. 4 postanowień SWZ.
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