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Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Zakup, dostarczenie, montaż oraz uruchomienie 10 automatycznych

bramek kontroli granicznej ABC z przeznaczeniem dla placówki Straży Granicznej
Warszawa-Okęcie (znak sprawy: BOU-IV.272.26.2020)
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019, poz. 1843, z późn. zm.) uprzejmie informuję, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego wpłynęły do zamawiającego pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, które prezentuję poniżej wraz z odpowiedziami:
Pytanie 1:
Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w formularzu ofertowym miejsca gdzie należy wpisać
producenta i model bramki do odprawy granicznej. Owa informacja w formularzu ofertowym pozwoli
jednoznacznie zbadać zgodność urządzenia z postawionymi w SIWZ wymaganiami.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. zakresie.
Zmodyfikowany formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający może zdefiniować w sposób zamknięty zakres prac „wprost niewyrażonych, które
wynikają z czynności wskazanych w umowie lub w OPZ, które przyczynią się do należytego wykonania
umowy”, o których mowa w par. 3 ust. 7 projektu umowy oraz wyłączyć z tego zakresu wszelkie
prace związane z przygotowaniem miejsca dostawy i instalacji bramek oraz infrastruktury,
dokumentacji i pozwoleń niezbędnych do dokonania instalacji? Aktualny sposób określenia
czynności, do wykonania których zobowiązany będzie wykonawca, jest niejednoznaczny
i uniemożliwia wykonawcy prawidłowe przygotowanie oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający wyłącza z prac przedsięwzięcia związane z przygotowaniem infrastruktury pod instalację
Bramek ABC, tj. wykonanie instalacji teletechnicznej oraz zasilania elektrycznego zgodnego z liczbą
zamówionych bramek ABC.
Pytanie 3:
Czy Zamawiający może określić ilość osób, która będzie uczestniczyła w szkoleniu, o którym mowa w
par. 1 pkt 8?
Odpowiedź:
Liczba osób do przeszkolenia będzie w takiej ilości, która umożliwi ich przeprowadzenie w czasie
czterech sesji przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym z przedstawicielami Placówki Straży
Granicznej Warszawa – Okęcie, z uwzględnieniem bieżących zaleceń epidemicznych.

Pytanie 4:
Co w ocenie Zamawiającego powinien zawierać szczegółowy harmonogram realizacji umowy,
o którym mowa w par. 3 ust. 3, skoro dostawę i instalację bramek wykonawca zobowiązany jest
wykonać do 2 grudnia 2020 r. (po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego z 3-dniowym
wyprzedzeniem), a szkolenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego?
Odpowiedź:
Harmonogram powinien być uzgodniony z Zamawiających i obejmować m.in.:
1) sprawdzenie zgodności bramek ABC z OPZ (na podstawie wybranych parametrów możliwych
do sprawdzenia przed instalacją bramek ABC);
2) instalacja bramek ABC na poziomie 100 (po pozytywnym przejściu sprawdzeń o których
mowa w pkt 2);
3) testy i sprawdzenie zgodności dostarczonych bramek ABC z wymaganiami OPZ;
4) szkolenia;
5) finalizacja umowy;
Zatwierdzony harmonogram może podlegać modyfikacjom na etapie realizacji umowy po akceptacji
obu Stron umowy.
Pytanie 5:
Kiedy Zamawiający zamierza wyznaczyć termin szkoleń? Czy będzie to po terminie określonym
w par. 3 ust. 1?
Odpowiedź:
Termin szkolenia zostanie wyznaczony niezwłocznie po zainstalowaniu i uruchomieniu bramek ABC.
Pytanie 6:
Jak w świetle brzmienia postanowień par. 3 ust. 4 i 5 należy traktować 3-dniowy termin, w którym
wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o dostawie i instalacji bramek?
Czy Zamawiający może wyznaczyć termin dostawy i instalacji dłuższy niż 3 dni od dnia
zawiadomienia? A jeżeli tak, to czy zamawiający może określić, o ile dni termin ten może być dłuższy?
W ocenie wykonawcy ewentualne przekroczenie przez Zamawiającego 3-dniowego terminu nie
powinno obciążać wykonawcy. Czy Zamawiający może to potwierdzić?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyznacza konkretnego terminu dostawy i instalacji bramek ABC, jedynie w § 3 ust. 1
umowy określa, że Wykonawca wykona powyższe czynności w terminie do dnia 2 grudnia 2020 r.
Zgodnie z § 3 ust. 4 umowy to Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego
o dokładnym terminie dostarczenia, montażu i uruchomienia Bramek ABC, z co najmniej
trzydniowym wyprzedzeniem.
Pytanie 7:
Kiedy – w świetle postanowień par. 6 ust. 5 – Zamawiający przewiduje podpisanie protokołu odbioru
końcowego, a tym samym wypłatę Wykonawcy wynagrodzenia? Po dostarczeniu i zainstalowaniu
bramek czy po upływie okresu gwarancji?
Odpowiedź:
Zgodnie z § 6 ust. 5 umowy zapłata wynagrodzenia nastąpi po zrealizowaniu przedmiotu umowy,
o którym mowa w § 1 pkt 1-7 oraz pkt 9, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2, i podpisaniu protokołu odbioru
końcowego bez uwag, a więc po udzieleniu gwarancji a nie po upływie okresu gwarancji.
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia
pozostają bez zmian.
Ponadto informuję, iż w związku z ww. zmianą treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
zmianie nie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu.
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