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Instytut Pamięci Narodowej
Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Oddział w Łodzi

Łódź, 28 czerwca 2019 r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

NA

Wykonanie 14000 zestawów gry edukacyjnej wraz z dostawą dla Oddziału IPN w Łodzi

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, PRZEKAZUJE treść
złożonych przez wykonawcę pytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz udzielonych odpowiedzi:
Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości kart w zakresie +/- 5 mm.?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany wielkości kart i podtrzymuje zapis zawarty
w SIWZ.
Pytanie 2.
Czy Zamawiający jest w stanie określić datę podpisania umowy? W SIWZ na podstawie tego terminu
jest podany czas przekazania plików do druku. Ponieważ czas na realizację zamówienia nie jest
określony w dniach lub tygodniach tylko podano konkretna datę, Wykonawca prosi o doprecyzowanie
informacji o dacie podpisania umowy a co za tym idzie przekazania plików. Jest to kluczowa informacja
umożliwiająca Wykonawcy podjęcie decyzji o tym, czy jest w stanie wyprodukować przedmiot
zamówienia w podanym terminie czy też nie jest w stanie.
Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości wskazania w SIWZ dokładnego terminu zawarcia
umowy. Umowa zostanie zawarta po wyborze przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty
w terminach zgodnych z art. 94 ust 1 pkt 2 lub w art. 94 ust 2 pkt. 1b ustawy Prawo zamówień
publicznych. Zgodnie pkt. XI.1 SIWZ termin związania wykonawcy z ofertą wynosi 30 dni
i upływa w dniu 2 sierpnia 2019 r., chyba że wystąpią okoliczności w których, Zamawiający skorzysta
z prawa wydłużenia terminu związania z ofertą do 60 dni.
W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 3.
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku gdy czas
między przekazaniem poprawnych plików graficznych a terminem wykonania będzie krótszy niż
6 tygodni?
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Opowiedz: Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w
przypadku gdy czas między przekazaniem poprawnych plików graficznych a terminem wykonania
będzie krótszy niż 6 tygodni.
Pytanie 4.
W dołączonym do SIWZ wzorze umowy również wskazana jest data realizacji jako konkretny dzień
(dodatkowo jest to sobota). Czy zatem Zamawiający dopuszcza naniesienie zmian we wzorze umowy
odnośnie daty wykonania przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź. Zamawiający zmienia datę wykonania przedmiotu zamówienia na 9 września 2019 r.
W związku, z tym Zamawiający zamieścił w dniu 28.06.2019 r. na stronie internetowej www.ipn.gov.pl
informację o zmianie treści SIWZ.

Strona 2 z 2

