Warszawa, dnia 15.09.2020 r.
Zamawiający:
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Adres do korespondencji:
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa
fax (0 22) 55 32 597
Do wszystkich zainteresowanych
Dotyczy: postępowania WF-37-16/20 pn. „Dostawa sprzętu i akcesoriów optycznych
oraz optoelektronicznych”, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”.
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
W dniu 14 i 15 września 2020 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania (e-mail) od
wykonawców, na które, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Zamawiający udziela następujących
odpowiedzi:
Pytanie 1:
Chciałbym
zapytać
(w
sprawie
przetargu
publicznego
https://www.fuw.edu.pl/zamowienia/202016.html) - co to jest podwykonawca? Wszystkie
części zostaną przez nas dostarczone na podstawie jednej faktury (jeśli oczywiście wygramy
:)). Z drugiej strony, na przykład, produkcja niektórych części jest wykonywana przez
podmiot zewnętrzny. Czy powinniśmy to wskazać jako podwykonawcę, czy nie?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zgodnie z ustawą przez podwykonawcę należy rozumieć podmiot
nieubiegający się o udzielenie mu zamówienia publicznego, który jednak z woli wykonawcy i
na mocy łączącej strony umowy ma uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, a
czynności mu powierzone są przez niego wykonywane na jego własny rachunek i
niebezpieczeństwo.
Zamawiający nie mając pełnej wiedzy o łączących wykonawcę relacjach z innymi
podmiotami nie może rozstrzygnąć, czy w konkretnej sytuacji mamy do czynienia z
podwykonawstwem, czy też nie.
Pytanie 2:
a) Termin składania ofert upływa 21.9.2020, nie rozumiemy: "Wykonawca do oferty
zobowiązany jest dołączyć przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ."..
Czy to oznacza, że nie mogę złożyć oferty wcześniej, np. w piątek 18.9.2020, a tylko w
poniedziałek? Ponieważ chcielibyśmy wypróbować naszą ofertę wcześniej.
b) W związku z tym w ofercie znajdą się:
Formularz ofertowy ( i wadium)
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opis techniczny
c) istnieje możliwość przesunięcia terminu składania ofert w związku z brakiem
możliwości złożenia oferty w języku angielskim do 23.9.2020 ?
Odpowiedź:
a) Zamawiający informuje, że wykonawca najpóźniej w dniu 21 września 2020 r. do
godz. 1100 może złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu. Niemniej jednak
Zamawiający dopuszcza składanie ofert w terminie wcześniejszym niż wspomniany w
powyższym zdaniu.
b) Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami SIWZ, a w szczególności
treścią rozdziałów: 2.5, 13.1 i 13.8, wykonawca jest zobowiązany złożyć właściwe
dokumenty oraz niezbędne informacje, które zostały podane w SIWZ.
c) Zamawiający informuje, że z powodów organizacyjnych nie wyraża zgody na zmianę
terminu na składanie ofert.
Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je obowiązkowo
uwzględnić przy sporządzaniu ofert!
Z poważaniem

