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Warszawa, dnia 20 kwietnia 2020 r.
Nr sprawy: ZP/6/26/03/2020

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienie treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze oraz rezerwacji miejsc
hotelowych i noclegowych na potrzeby
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Zakup przedmiotu zamówienia jest częściowo współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału
naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.

W związku z wniesionym zapytaniem przez Wykonawcę, na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) (PZP) oraz ust. 7 pkt 6) i pkt 9) SIWZ, Zamawiający
udziela poniższych odpowiedzi, a także na podstawie art. 38 ust. 4 PZP modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ).
Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1
Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert w postepowaniu pod nazwą „Rezerwacja i sprzedaż biletów na krajowe i
zagraniczne przewozy lotnicze oraz rezerwacja miejsc hotelowych i noclegowych”.
Niestety, w związku z obecną sytuacją, uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, nie jest możliwe w normalnym trybie.
Jedyną opcją jest usługa korespondencyjna, a czas wydania takiego zaświadczenia wydłuża się do 3 tygodni roboczych.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zgodnie z ust. 6 pkt 7) ppkt 7.2) lit. a) SIWZ Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona
zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, tj. w celu potwierdzenia, że Wykonawca oraz
inny podmiot udostępniający Wykonawcy zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną nie
podlega wykluczeniu z postępowania, Wykonawca przedkłada m.in. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W związku z powyższym, do złożenia ww. dokumentu zobowiązani są nie wszyscy Wykonawcy, którzy złożą ofertę
w przedmiotowym postępowaniu, a jedynie ten Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów
oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ.
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Ponadto, w przypadku gdy Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 PZP będzie wzywał Wykonawcę do złożenia m.in. ww.
dokumentu, a czas przez niego wyznaczony z uwagi na obecnie panującą epidemię koronawirusa nie będzie wystarczający na
uzyskanie wymaganych dokumentów, Zamawiający na wniosek Wykonawcy wydłuży ten termin o czas niezbędny do ich uzyskania.

Jednocześnie, Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert na
dzień 30 kwietnia 2020 r. w związku z powyższym, treść niżej wymienionych punktów otrzymuje następujące brzmienie:

1) ust. 9 pkt 3)
Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/ ) do dnia 30.04.2020 r. do godz. 11:00.
2) ust. 9 pkt 5)
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2020 r. godz. 14:00 (za pośrednictwem miniPortalu) w drodze transmisji on-line.
3) ust. 11 pkt 2)
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować okres związania ofertą.
Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 30.04.2020 r. do godz. 11:00.
4) ust. 11 pkt 3)
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie (tj. 30.04.2020 r. do godz. 11:00) znajdzie się
na rachunku bankowym Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert zamieści na stronie
internetowej szczegóły dotyczące transmisji z otwarcia ofert on-line wraz z linkiem umożliwiającym udział w tej transmisji.
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