Warszawa, dnia 16.04.2020 roku
Postępowanie nr 1/IAM/2020/04
C.262.29.2020.KK1
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi specjalistycznego transportu
drogowego (wywozowego i przywozowego) dzieł sztuki na wystawę Phoenix
współorganizowaną przez Instytut Adama Mickiewicza, na festiwalu
fotograficznym Les Rencontres d’Arles w Arles
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ obowiązującego w przedmiotowym
postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia, co następuje:
Pytania zadane w dniu 16.04.2020r
W związku z postępowaniem przetargowym 1/IAM/2020/04 zwracam się do Zamawiającego
z prośbą o wyjaśnienie zapisów SIWZ:
1. Czy Zamawiający wymaga zapewnienia konwoju na terenie RP zgodnie z obowiązującymi
przepisami czy sam zapewnia taki konwój?
2. W jakim mieście znajduje się ul. Lubelska 30/32 ( w załączniku nr 1 nie jest podane miasto)
3. Ze względu na stan pandemii i związane z tym opóźnienia firm kurierskich wnioskujemy o
możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej.
Odpowiedzi:
Ad 1. Zamawiający wymaga zapewnienia konwoju na terenie RP zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Organizacja ewentualnego konwoju pozostaje po stronie Wykonawcy.
Ad 2. Warszawa, Ul. Lubelska 30/32
Ponadto:
Załącznik nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” w punkcie 4, podpunkt s)
brakuje jednego numeru kontaktowego:
s)Kontakty do właścicieli:
8.Prace Rafała Milacha:
Katarzyna Sagatowska: sagatowska@jednostka.com
Tel: 502 225 522

Numer postępowania 1/IAM/2020/04
Ad. 3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej.
Z uwagi na fakt, że Zamawiający nie przewidział w SIWZ elektronicznego składania ofert a
zmiana sposobu ich składania wiązałby się z przesunięciem terminu wyznaczonego na ich
złożenie, zgodnie z zaleceniami Urzędu Zamówień Publicznych - „zmiana sposobu
komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin
składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się
do nowej sytuacji”, Zamawiający nie wyraża zgody. Brak zgody Zamawiającego jest również
podyktowany utrudnionym i ograniczonym dostępem pracowników do siedziby IAM, co
wymusza, iż termin otwarcia ofert nie może zostać przesunięty.
Powyższe odpowiedzi należy traktować wiążąco dla Stron.
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