Kraków, dnia 28 listopada 2013 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
dot. sprawy ZP/0009/PD/2013

Szanowni Państwo,
Zamawiający stosując się do dyspozycji przepisu art. 38 ust. 2 w zw. z art. 27 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 roku, poz. 907.)
informuje iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, systemu zasilania
prasy wysokociśnieniowej włączając inwertor i transformator z blokiem diód prostowniczych
wraz z systemem bezpieczeństwa. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy (numer
sprawy j.w.), wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści SIWZ. Treść zapytań wraz z
odpowiedziami poniżej:
Pytanie 1:
W nawiązaniu do Państwa przetargu wg ogłoszenia 472700-2013 z dnia 19.11.2013 uprzejmie
prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 06 grudnia 2013r. Pomimo usilnych starań
nie jesteśmy w stanie w zadanym terminie do 29.11.201r. uzyskać wymaganych zaświadczeń z
urzędów niemieckich oraz przygotowanie odpowiedniej dokumentacji wymaga tłumaczenia
dokumentów z polskiego na niemiecki i odwrotnie.
Odpowiedź: Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a w z art. 12a ust. 2 przedłuża termin
składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 6 grudnia 2013 roku do godz. 10:00.
Uwzględniając powyższe, Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następującym zakresie:
Postanowienie pkt. 13 w Rozdziale XIII SIWZ otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zamieszcza
ofertę w nieprzeźroczystej kopercie (poza kopertą firmy kurierskiej), opisanej w następujący
sposób: nazwa i adres Zamawiającego, oznaczenie Wykonawcy oraz dopisek: „Oferta na dostawę
systemu zasilania prasy wysokociśnieniowej włączając inwertor i transformator z blokiem diód
prostowniczych wraz z systemem bezpieczeństwa. Sprawa: ZP/0009/PD/2013.Nie otwierać przed
06 grudnia 2013 roku.”
Postanowienie Rozdziału XVI SIWZ otrzymuje brzmienie: „Oferty należy składać w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Wrocławskiej 37a, Budynek „F”, w terminie do 6 grudnia 2013 roku
godzina. 10:00. UWAGA: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma
data i godzina złożenia oferty w Kancelarii Ogólnej Instytutu, Budynek „F” pok. 208, p I.”
Postanowienie Rozdziału XVII SIWZ otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Wrocławskiej 37a, Budynek „F”, Sala Rady Naukowej pok. 220, p II,
w dniu 6 grudnia 2013 roku o godzinie 10:30.”
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