Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota

Data : 27.07.2021
Nasz znak : 2021/07/00473
Dotyczy : postępowania na Zakup urządzenia do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych/
nr sprawy: 2021/01/00025

Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. W § 11 Umowy znajduje się zapis wskazujący, że pełna płatność wartości urządzenia nastąpi po
zapłaceniu 10% wartości po odbiorze a następnie 35 równych, miesięcznych rat tymczasem w 1.
odpowiedzi na pytania znajduje się zapis o 60 miesięcznym leasing. Zgodnie z powszechnymi regułami
przetargowymi odpowiedzi zmieniają zapisy pierwotne (o ile są od nich różne). Czy w związku z tym
należy przyjąć 60 miesięcy co oczywiście wymagałoby zmiany projektu umowy po Państwa stronie?

Odpowiedź:
Zamawiający informuję, iż dokonuje weryfikacji wzoru umowy:
Obowiązujące brzmienie:
§ 11
Zapłata ceny

2.Strony wskazują, iż określona w ust. 1 cena będzie płatna w następujących częściach i terminach:
- kwota …………. zł netto (nie więcej niż 10 % wartości) po dokonaniu bezusterkowego odbioru
końcowego przedmiotu umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez
Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
- kwota ………… zł netto w 59 równych miesięcznych części każda po …………… zł netto.
Przedmiotowe części będą płatne począwszy od miesiąca kalendarzowego następującego po
miesiącu, w którym zgodnie z tiretem pierwszym niniejszego ustępu nastąpiła zapłata przez
Zamawiającego wskazanej w nim części ceny. Niniejsze płatności należne Wykonawcy będą
dokonywane na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT każdorazowo do 5 dnia miesiąca,
w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

2. W trzecim zestawie odpowiedzi (ostatnim na dzień 27.07) znajduje się odpowiedź TAK na pytanie czy
okres serwisu jest o rok dłuższy od okresu gwarancji i przytoczone jest 36 miesięcy. Tymczasem we
wcześniejszych odpowiedziach potwierdzają Państwo gwarancję 36 miesięczną. Czy w związku z tym
okres serwisu powinien wynosić 36 miesięcy czy też być o rok dłuższy od okresu gwarancji (czyli 48
miesięcy) co także wymaga zmiany zapisów i wpływa na cenę ostateczną.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż termin gwarancji urządzenia jest równoznaczny z terminem serwisu - 36
miesięcy od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
3. W przekazanych dokumentach postępowania nie znaleźliśmy wzoru oferty rozumiemy w związku z tym,
że wykonawcy sami przygotowują ofertę wg swoich wzorów, prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż Wykonawcy przygotowują oferty wg swoich wzorów.

4.Termin dostawy: termin dostawy powinien być liczony od wejścia w życie umów (możliwe, że dwóch bo
także z leasingodawcą) a nie wiadomo kiedy takie umowy zostaną podpisane przez wszystkie strony .
Proponuje w związku z tym np. 60 dni od wejścia w życie tych umów.

Odpowiedź:
Termin dostawy przedmiotu zamówienia ustala się na 30.09.2021 r.

