Słupsk, dnia 10 czerwca 2019 r.
ZAMAWIAJĄCY:

Akademia Pomorska w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a

Nr TED 236878-2019
Nr referencyjny postępowania: 632/2019

Wszyscy wykonawcy

Wyjaśnienia i modyfikacja treści

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej
wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej zgodnie z postanowieniami art. 11ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych pn. „Zakup, dostawa i montaż skanerów i sprzętu audiowizualnego do pracowni
kształcenia praktycznego w AP w Słupsku”

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącym treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje:
1. Dotyczy części 2, 3 i 4:
Na realizację części 2, 3 i 4 Zamawiający przeznacza 35 dni. Realizacja przypadnie najpewniej w okresie
urlopowym kiedy część naszych dostawców zamyka czasowo swoją działalność. Czy w związku z tym
Zamawiający zaakceptuje przedłużenie terminu realizacji tych części zamówienia do 45 dni?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 45 dni dla
części 2, 3 i 4. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje następujące zapisy treści SIWZ::
1) pkt. 7.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:
„7.2. CZĘŚĆ 2-4 - 45 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.”;
2) § 2 – Termin realizacji umowy, w zał. od nr 4.2 do nr 4.4 do SIWZ – Wzór umowy, otrzymuje
brzmienie:
„Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: do 45 dni kalendarzowych
licząc od dnia podpisania umowy”.

Powyższa modyfikacja powoduje konieczność zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22.05.2019 r. pod nr 2019/S 098236878. Modyfikacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.apsl.edu.pl, na
której udostępniono specyfikację. Ponadto zostanie dołączona do Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i będzie stanowić jej integralną część.
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