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DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 
ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków 

tel. +4812-663-39-03 
e-mail: bzp@uj.edu.pl 

https://www.uj.edu.pl ; https://przetargi.uj.edu.pl 
 

 

 
 

Kraków, dnia 30 grudnia 2022 r. 

 

 

Do wszystkich potencjalnych wykonawców 

 

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę układu PPMS 

o możliwość pomiarów magnetometrycznych w ramach projektu ATOMIN 2.0 

 

 
Wyjaśnienia treści SWZ/odpowiedź na złożone zapytanie  

wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert 

 
Szanowni Państwo, 

w odpowiedzi na poniżej cytowane, pisemne zapytanie jednego z potencjalnych wykonawców, 

skierowane za pośrednictwem platformy zakupowej, uprzejmie wyjaśniamy co następuje: 

 
Pytanie: 

 
„Szanowni Państwo, Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), proszę o zmianę treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz wzoru umowy dla przetargu na „Rozbudowa układu PPMS 
o możliwość pomiarów magnetometrycznych w ramach projektu ATOMIN 2.0”. Zamierzamy 
przystąpić do przetargu i jesteśmy w stanie zapewnić, że zrobimy wszystko, aby służyć Państwu 
szybką i sprawną obsługą zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Jednak ze względu na obecną 
sytuację związaną z opóźnieniami dostaw podzespołów prosimy o terminu realizacji 
zamówienia do 6 miesięcy. Bardzo proszę o uwzględnienie naszego wniosku”. 

 
Odpowiedź: 
 

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 6 miesięcy, licząc od dnia 

udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy. 

 

Stąd też, na mocy postanowień art. 135 i 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz 1710 z późn. zm.) dokonuje się poniższych zmian.  

 

Rozdział V ust. 1 uzyskuje brzmienie: 

 

1. „Przedmiot zamówienia (tj. wszystkie czynności nim objęte: transport, dostawa, montaż, 
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uruchomienie) musi zostać wykonany: 

1.1 w terminie do 6 miesięcy, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy; 

 

(…).” 

 

Paragraf 1 ust. 5 wzoru umowy (projektowanych postanowień umowy) uzyskuje brzmienie: 

 

5. „Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania całego przedmiotu Umowy, wraz z usługami 

towarzyszącymi w terminie do 6 miesięcy, od dnia udzielenia zamówienia, tj. zawarcia 

Umowy”. 

 

 
Jednocześnie zamawiający informuje, że powyższa zmiana stanowi integralną część 

specyfikacji warunków zamówienia, a z uwagi na jej zakres i charakter wpływa na konieczność 

przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert. Stąd też, termin składania i otwarcia ofert ulega 

przedłużeniu do dnia 13 stycznia 2023 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

Uwzględniając powyższą zmianę wykonawca będzie związany ofertą do dnia 12 kwietnia 2023 r.  

 

 

Z poważaniem 

Monika Poniewierska 

  


