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Ogród Zoologiczny w Poznaniu 

 

ST/271/36/2019 

 

 

 

Wykonawcy zainteresowani 

udziałem w postępowaniu 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn. Dostawa sprzętu multimedialnego 

 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dalej Ustawy, dnia 28 listopada 2019 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania 

dotyczące w/w postępowania. 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1a Ustawy udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie nr 1: 

Jestem zainteresowany złożeniem oferty na zakres zadania nr 2 tytułowego postępowania w związku z czym 

proszę o jak najszybsze odpowiedzi na moje poniższe pytania: 

Czy jest możliwość wydłużenia terminu dostawy od dnia zamówienia z 30 do 45 dni? Połową zakresu w tym zadaniu 

są infokioski 32”, które nasza firma zmawia bezpośrednio u producenta w Azji i dopiero po zamówieniu i opłaceniu 

przez nas proformy, producent przystępuje do produkcji (ok. 4 tygodnie) po czym wysyła pod wskazany adres w 

Polsce(około 2 tygodnie). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 2: 

Czy oferty można składać tylko w wersji papierowej czy jest szansa na dopuszczenie wersji elektronicznej (skany 

podpisanych dokumentów) na konkretny wskazany adres email? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy. Oferty można składać tylko w wersji papierowej. 

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy dokonuje zmiany w SIWZ w następującym 
zakresie: 
 

Punkt 5 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

Termin wykonania zamówienia: 45 dni od dnia udzielenia zamówienia. 

 

Punkt 14.10. SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

14.10. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz 

opisanych w następujący sposób: 

 



„Oferta w postępowaniu: Dostawa sprzętu multimedialnego, NIE OTWIERAĆ przed dniem 04.12.2019 

roku, godz. 9:15”. 

 

Punkt 15 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

15.1. Oferty należy składać do dnia 04.12.2019 roku, do godz. 9:00 w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej, 

Grudzieniec 64, 60-601 Poznań. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną 

zwrócone wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy. 

 

15.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2019 roku, o godz. 9:15 w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej, 

Grudzieniec 64, 60-601 Poznań. 

 

 

Punkt 17.2. SIWZ otrzymuje brzmienie: 

17.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 17.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

 

Nr 

kryterium 
Wzór 

1 

(Cmin/Cof) * 100 * waga 

gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu 

- Cof -  cena podana w ofercie badanej 

2 

Punkty w ramach tego kryterium zostaną przyznane według następującej reguły: 

Za zadeklarowanie realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 45 dni od dnia udzielenia 

zamówienia Wykonawca otrzyma 0 pkt. 

Za zadeklarowanie realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 40 dni od dnia udzielenia 

zamówienia Wykonawca otrzyma 10 pkt. 

Za zadeklarowanie realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 35 dni od dnia udzielenia 

zamówienia Wykonawca otrzyma 20 pkt. 

Za zadeklarowanie realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia udzielenia 

zamówienia Wykonawca otrzyma 30 pkt. 

Maksymalny termin realizacji zamówienia w zakresie każdego zadania wynosi 45 dni od dnia 

udzielenia zamówienia. 

Jeżeli Wykonawca zadeklaruje realizację przedmiotu zamówienia w terminie innym niż wskazany 

powyżej lub jeżeli nie zadeklaruje żadnego terminu, Wykonawca otrzyma 0 pkt, a Zamawiający uzna, 

że Wykonawca zaoferował termin realizacji przedmiotu zamówienia wynoszący 45 dni od dnia 

udzielenia zamówienia. 

3 

Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę. 

Jeśli Wykonawca oświadczy w formularzu ofertowym, że zakres prac objętych niniejszym 

postępowaniem zostanie wykonany przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o 

pracę otrzyma 10 punktów w niniejszym kryterium. W przeciwnym wypadku Wykonawca otrzyma   

0 punktów w niniejszym kryterium. 

 

W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ wszystkie zdania: 

 

„Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30 / 25 / 20 / 15 dni od dnia udzielenia zamówienia” 

zastępuje się zdaniami: 



„Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 45 / 40 / 35 / 30 dni od dnia udzielenia zamówienia” 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a PZP informuje, iż dokona stosownych zmian w 

treści ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 
 

Bartosz Kozłowski 
Specjalista ds. zamówień publicznych 

 


