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Poznań, dnia 15 listopada 2022 r. 

Zamawiający: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny 

61-755 Poznań 

ul. Estkowskiego 6  

komisjaprzetargowa@pit.lukasiewicz.gov.pl 

 

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO, ZMIANA SWZ 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1710 z późn. zm.) – 

dalej: ustawa Pzp, tj. w dniu 2022-11-04 oraz 2022-11-11 Wykonawca zwrócił się do 

Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie oraz zmianę treści SWZ. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia SWZ  

w tym załącznik nr 1 - OPZ: 

 

Pytanie 1: 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniżej zadane pytania, Zadajemy je w kontekście 

udziału w postępowaniu w części II. 

 

1. Proszę o wyjaśnienie punktu $5.2.2) umowy, "„trwałego lub czasowego zwielokrotnienia 

Oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.”. 

Co oznacza to zwielokrotnienie? Instalacja na wielu komputerach i używanie jednocześnie 

przez jedną osobę? Tę, która jako pierwsza pobierze licencję? Czy tak należy rozumieć ten 

zapis? 

 

2. Mając na uwadze termin składania ofert i termin ewentualnego rozstrzygnięcia 

postępowania / podpisania umowy można określić, że termin realizacji przedmiotu 

zamówienia obejmie okres świąteczny, kiedy to wiele firm zamyka produkcję. 

Specyfikowane urządzenia są produkowane na zamówienie. Ponadto, ciągle spotykane są 

problemy z dostępem do elementów elektronicznych. Wymagany czas 60 dni na realizację 

zamówienia jest bardzo trudny do zapewnienia. W związku z powyższym zwracamy się z 

prośbą o wydłużenie terminu realizacji do 90 dni. 

 

Odpowiedź na pytanie 1: 

Ad1. 

Zamawiający informuje, iż zapis należy rozumieć zgodnie z interpretacją Wykonawcy z 

powyższego pytania tj. „zwielokrotnienie” należy rozumieć jako instalację na wielu 

komputerach i używanie jednocześnie przez jedną osobę, tą, która jako pierwsza pobierze 

licencję. 

 

Ad2. 

Zamawiający wydłuża termin realizacji przedmiotu zamówienia dla części I-V do 90 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. 

 

Pytanie 2: 

Czy dopuszczają Państwo zaoferowanie systemu Xray z otwartą lampą rentgenowską? 

 

Odpowiedź na pytanie 2: 
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Tak Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu Xray z otwartą lampą rentgenowską 

pod warunkiem spełniana wymagań Zamawiającego.  
 

II 

 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert, otwarcia ofert oraz termin 

związania ofertą i realizacji zamówienia ulega zmianie. 

  

1. Rozdział 9 pkt 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia dla części I-V w 

terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. 

2. Rozdział 17 pkt 1 i 2 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.11.2022r. do godz. 12:00 poprzez 

platformę Zamawiającego, dostępną na stronie: 

https://platformazakupowa.pl/pn/pit 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2022r. o godz. 12:30 poprzez odszyfrowanie 

wczytanych na Platformie Zakupowej ofert. 

3. Rozdział 18 pkt 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

 1.Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 22.02.2023 r. 

 

4. Załącznik nr 1 – OPZ w pkt dotyczącym terminu realizacji otrzymuje następujące 

brzmienie: 

      Termin realizacji zamówienia dla wszystkich V części - 90 dni kalendarzowych od 

dnia podpisania umowy.  

5. Załącznik nr 1 – OPZ w Część I - Wymagane minimalne parametry dla urządzenia 

rentgenowskiego pkt a) otrzymuje następujące brzmienie: 

 

a) Urządzenie musi być wyposażone w lampę rentgenowską o mocy minimum 90kV i 

ogniskowej nie przekraczającej 5µm. 

 

 

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia wiążą wszystkich 

Wykonawców. 

 

Załączniki po zmianach: 

- Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu w DUUE 

- Załącznik nr 1 - OPZ  
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