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Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa
profesjonalnego wyposażenia oświetleniowego i efektów scenicznych"
Nr postępowania: JRP.POIIS.26.1.2018
I.

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawąPzp” Zamawiający przekazuje treść
zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:
Opis pulpitu oświetleniowego wskazuje na urządzenie które jest nowością na rynku urządzeń
oświetleniowych. Producent poinformował nas, że pierwsze egzemplarze będą dostępne nie później niż
do połowy grudnia. W związku z tym prosimy o informację czy istnieje możliwość przedłużenia terminu
dostawy całości wyspecyfikowanego sprzętu lub samego pulpitu oświetleniowego. Prosimy również o
informację czy w przypadku zgody na przedłużenie terminu dostawy przewidują Państwo zgodę na
częściowe finansowanie zadania.
Wyjaśnienie nr 1:
Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza dostawę pulpitu oświetleniowego po terminie 30 września, jednak
nie później niż do 15 grudnia 2018. Zamawiający dopuszcza płatność częściową za zamówienie
zrealizowane do 30 września 2018 roku.
Pytanie nr 2:
Czy dla reflektora profilowego LED 22-50 stopni opisanego w SIWZ w punkcie 4 szczegółowych
wymagań przedmiotu zamówienia dopuszczają państwo tolerancję rzędu +/- 3 stopnie dla parametru
zoom.
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Wyjaśnienie nr 2:
Zamawiający dopuszcza tolerancję rzędu +/- 3 stopnie dla parametru zoom reflektora profilowego LED
22-50 stopnie opisanego w SIWZ z punkcie 4.
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Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje następujących zmian treści
SIWZ:

Zmiana SIWZ nr 1:
W pkt 6.1. IDW SIWZ istniejący zapis:
“6.1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie maksymalnie do
dnia 30 września 2018 r. Zamawiający wymaga, aby ewentualny niezbędny montaż sprzętu odbywał się
wyłącznie w okresie do 30 września 2018 r.”
Zastępuje się następującym:
“6.1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie maksymalnie do
dnia 30 września 2018 r. W zakresie dostawy pulpitu oświetleniowego Zamawiający dopuszcza dostawę
po terminie 30 września 2018 r., jednak nie później niż do 15 grudnia 2018 r. Zamawiający wymaga, aby
ewentualny niezbędny montaż sprzętu odbywał się wyłącznie w okresie do 30 września 2018 r. Przez
zrealizowanie przedmiotu zamówienia w określonym terminie rozumie się dostawę sprzętu, jak również
jego instalację i szkolenia.”
Zmiana SIWZ nr 2:
W § 2 ust. 1 wzoru Umowy (IPU) SIWZ istniejący zapis:
“1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy zgodnie z opisem zawartym w niniejszej
Umowie w terminie maksymalnie do dnia: 30 września 2018 r.”
Zastępuje się następującym:
“1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy zgodnie z opisem zawartym w niniejszej
Umowie w terminie maksymalnie do dnia: 30 września 2018 r. W zakresie dostawy pulpitu
oświetleniowego Zamawiający dopuszcza dostawę po terminie 30 września 2018 r., jednak nie później
niż do 15 grudnia 2018 r. Przez zrealizowanie przedmiotu zamówienia w określonym terminie rozumie
się dostawę sprzętu, jak również jego instalację i szkolenia.”
Zmiana SIWZ nr 3:
W § 5 wzoru Umowy (IPU) SIWZ po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Zamawiający dopuszcza płatność częściową za zamówienie zrealizowane do 30 września 2018 roku.”
W związku z wprowadzonymi zmianami w SIWZ Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia
ofert na dzień 4 czerwca 2018 r. Godziny składania i otwarcia oraz miejsce pozostają bez zmian.
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