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Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w przetargu nieograniczonym
pt.:
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU SZKOLENIOWEGO
NR SPRAWY WNP/605/PN/2019
I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na
pytania Wykonawców do treści siwz, udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie:
Dotyczy: Część 1 sprzęt szkoleniowy – ewakuacyjny
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 tworząc odrębną część?
Wydzielenie pozwoli oferentom złożenie oferty a Zamawiającemu uzyskanie jak
najlepszej ceny.
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zmian w zakresie podziału na części, w tym
wyodrębnienia oddzielnej części z pozycji asortymentowej wskazanej powyżej.
Pytanie:
Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień
14.08.2019 r. Prośbą swoją motywujemy wysokim stopniem skomplikowania
postępowania, dużą ilością pozycji zróżnicowanego towaru, a także okresem
urlopowym u partnerów zagranicznych i krajowych, co wpływa na długi czas
oczekiwania na oferty. Wykonawca zaznacza, iż przesunięcie terminu składania ofert
nie wpłynie na terminową dostawę, określoną przez Zamawiającego w siwz.
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że w postępowaniu przewidziano wydłużony, 14-dniowy
okres na przygotowanie i składanie ofert, w stosunku do wymaganego ustawą Pzp
terminu 7 dni. Ponadto termin realizacji zamówienia został określony liczbą dni od daty
zawarcia umowy, a zatem wydłużenie terminu składania ofert w sposób bezpośredni
wpływa na termin zawarcia umowy oraz termin jej realizacji. W związku z powyższym
Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

II. Wyjaśnienia treści siwz zostają załączone do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i stanowią jej integralną część. W związku z tym, że powyższe
wyjaśnienia nie uniemożliwiają złożenia ofert w nakazanym terminie,
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
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