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Zawiadomienie

Dotyczy: Specylikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia do pJzetargu nieograniczonego PN
512120 nt dostawg zestawu do ultra super-rozdzielczej mikroskopii lluo rescencyj nej
w technologii MINFLUX
Wykonawcy zadali nastgpujece pytania:
Pvtanie nr I :
Co staloby sig z gwarancj4 naleZytego wykonania umowy, gdyby zjakiego6 nieoczekiwanego powodu
zdecydowali sig Pafstwo na niepodpisanie umowy?

Odnowiedi nr

I

po

o

do

przeslaniu
wyborze
Zamawiaj4cy informuje, 2e
Wykonawcy zawiadomienia
najkorzystniejszej oferty, stosownie do postanowieri pkt I.l7.l. SIWZ,,Stosownie do art.94 ustawy
Pzp i z zAstrzeZeniem art. 94 ust. 2 pkt I lit. a) usta*y Pzp oraz art. 183 ustawy Pzp Zamawiaj4cy
zawrze umowg z wybranym Wykonawc4. w terminie nie k6tszym niz l0 dni od dnia przeslania
zawiadomienia o wyborze najkorrystniejszej oferty. je2eli zawiadomienie to zostalo przeslane
przy tLyciu Srodk6w komunikacji elektronicmej; w terminie nie k6tsrym niz 15 dni, jezeli
zawiadomienie zostalo przeslane w inny spos6b" i nie przewiduje mo2liwo6ci niepodpisania umowy.
ovtattie nr 2
przedlu2enie terminu skladania ofert w tym pmjekcie o dwa
rygodnie. Ze wzglgdu na 6wi4teczne i covid 19 zamknigcie, z kt6rym mamy teraz do czynienia
w Niemczech. komunikacja z niekt6rymi urzgdami i naszym bankiem jest znacznie op6iniona.
Jednocze6nie chcialbym prosi6

o

Odoowiedi nr 2
Zamawiajqcy informuje. 2e wydfu2a termin skladania ofert do dnia I5 stvcznia 2021 r.
Z uwagi na powyisze Pkt 11.1 orsz ll.2 zdanie pierwsze SIWZ otrzymuj4 brzmienie:

,,11.1 lnformacje

og6lne:

@

Oferta musi wplyn46 najp62ni"j do dniu
Zmawiaj4cy niezwlocznie zawiadomi Wykonawcg o zlo2eniu oferty po terminie oraz zwr6ci ofertg
po uplyrvie terminu do wniesienia odwolania.

11.2 Otwarcie ofert:
Otwarcie ofert nast4pi w dniu 15 stvcznia 2021 r. w Ins\rtucie Chemii Bioorganicznej Polskiej
Akademii Nauk, przy ul. Noskowskiego 12114 w Poznaniu, w pokoju 105 w bud. B o godz. 12100
(wej5cie od ul. Wieniawskiego l1ll9)."
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