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PN 512/20 dostrw8 mikroskopu

Zawiadomienie

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia do przetargu nieograniczonego PN
5l2l20 na dostawg zestawu do ultra super-rozdzielczej mikroskopii fluorescencyjnej
w technologii MINFLUX

Wykonawcy zadali nastgpujece pytania:

blsle-nrL

Proszg o wyja$nienie w jakim terminie, po ilu dniach od wniesienia zabezpieczenia naleZltego
wykonania umowy, zostanie podpisana umowa. Informacja ta jest niezbgdna do zaplanowania udzialu
w postgpowaniu oraz ustaleniu harmonogramu ewentualnej realizacji.

I

Odoowiedi nr
Zamawial4cy informuje, 2e zgodnie

z zapisami pkt. I.16 ppkt. 2 SIWZ zzbezpieczenie nalezltego
wykonania umowy winno by6 wniesione najp62niej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej
podpisaniem.

w2
punkcie
l6.l.c wymieniona jest gwarancja bankowa. Czy Zamawial4cy wystawi dokument' na
W
prryklad list intencyjny, na kt6rego podstawie bank mo2e przygotowa6 gwarancjg? Podstaw4
wystawienia gwarancji przez nnsz bank (podobnie jal innych bank6w na terytorium Niemiec) jest
podpisana umowa lub inny prawnie wi4i4cy dokument, bgd4cy podstawq wystawienia gwarancj i
bankowej. Poszczeg6lne et^py rcalizacji to gwarancja bankowa > podpisanie umowy > przedplata
zgodnie z prqektem umowy. Jest to dla nas niemo2liwe. Wedlug procedury naszego banku etapy
powinny przebiegai - podpisanie umowy > gwarancja bankowa > przedplata zgodnie z projektem
umowy. Dla Zamawiaj4cego nie powinno to stanowid r6inicy, gwarancja bankowa zostanie
przekazana przed uruchomieniem platnodci, jednak dla naszego banku ma to du2e maczenia. Czy
Zamawiajqcy zaakceptuje zmiang w etapach realizacji lub zaproponuje dokument prawnie wiq24cy,
kt6ry zostanie zaakceptowany przez nasz bank w Niemczech?.
Odoowiedi nr 2
Zamawiajqcy informuje, 2e stosownie do punktu l.l6.l. zdanie wprowadzaj4ce, wymaga, aby przed
podpisaniem umowy Wykonawca zloLyl zabezpieczenie naleZltego wykonania umowy w wysoko5ci
10 %o ceny calkowitej podanej w ofercie inie wystawi Zdnego dokumentu, na podstawie kt6rego bank
moze przygotowa6 gwarancjg. W opinii Zamawiajqcego zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej
oferty. o kt6rym mowa w punkcie L l7.l . mo2e by6 takim dokumentem jak r6wnie2 wz6r umowy,
poniewaz jest on niezmienny i zawiera wsrystkie informacje. jakie zdaniem Zamawiai4cego
potrzebuje bank aby wystawic gwarancjg

Dvlanie

Pvtanie nr 3

W punkcie 7 wadium wskazane jest w wysoko6ci 274 000,00 zl. Jedn4 z moZliwodci spelnienia
warunku wniesienia wadium jest gwarancja bankowa. Czy Zamawiajqcy zaakceptuje gwarancjg
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bankow4 w wysokosci 61 18e,40 EUR, co stanowi ekwiwalen, k*";i;lf363lfld"IfT;:'t::T.,?:i
wedtug kursu NBP z dnia publikacji przetargu (4,4779)?
Odoowiedi nr 3
Zamawiajqcy informuje,2e zgodnie zzapisami pkt. I.7 zdanie pierwsze Wykonawca jest zobowi4zany
do wniesienia wadium w wysoko$ci 274 000,00 zl. Po stronie Wykonawcy le2y obowi4zek
zabezpieczenia wysokoSci wadium przez caly okres terminu zwi4zania ofert4 w kwocie nie mniejszej
ni2 kwota 274 000,00 zl.
Pvtanie nr 4
W punkcie 6.3 Zamawiaj4cy wymaga przedstawienia informacji z Krajowego Rejestru Karnego dla
wszystkich os6b reprezentuj4cych firmg. W Niemczach taka informacja jest wydawana przez rejestr
karny przedsigbiorstwa. MoZemy zwr6ci6 sig o wystawienie osobnej informacji z rejestru dla
dyrektora firmy, jednak ze wzglgdu na sytuacjg epidemiczn4 nri4zan1 z covid-I9, taki dokument
bgdzie m6gl by6 wystawiony najwczeSniej w styczniu 2021. Czy zamawiaj4cy zaakceptuje informacjg

z

rejestru karnego przedsigbiorstw, kt6ra zawiera r6wnie2 informacjg

o

czlonkach organu

zarz4dzaj4cego, a brak osobnej informacji nie bgdzie skutkowal utrat4 wadium?

Odpowiedi nr 4
Zamawiajqcy uprawniony jest do dokonywania oceny zal4czonych dokument6w wyl4cznie na etapie
badania ofert, w szczeg6lnoSci, w odniesieniu do oferty najwyzej ocenionej. W zwi4zku zpowyilszym
zmuszeni jeste5my odm6wi6 dokonania oceny dokument6w na tym etapie. JednakZe, Zamawiajqcy
informuje, 2e godnie z zapisami pkt. 1.6.3.1 SIWZ wykonawca w celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia przedklada Zamawiaj4cemu, informacjg o niekaralnoSci dla osoby fizycznej,
urzgduj4cego czlonka organu zarz4dzaj1cego lub nadzorczego, wsp6lnika spolki w sp6lcejawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spolce komandytowej lub komandytowo - akcyjnej lub
prokurenta. Zamawiaj4cy oczekuje od Wykonawcy dokumentu potwierdzaj4cego niekaralnoSi danej
osoby, wydany przez odpowiedni niemiecki urz4d. Poniewa2 informacje zamieszczone w niemieckim
Centralnym Rejestrze DzialalnoSci Gospodarczej nie pokrywaj4 sig z danymi, gromadzonymi w
polskim Krajowy Rejestrze Karnym, osoba frzyczna, urzgduj4cy czlonek organu zarz1dzaj4cego lub
nadzorczego, wsp6lnik sp6lki w sp6lce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spolce
komandytowej lub komandytowo - akcyjnej lub prokurent winien przedstawi6 r6wnie2 oSwiadczenie
o niekaralnoSci zlo2one przed notariuszem.
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