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 Znak sprawy 80.272.22.2017  

  

Kraków, dnia 1 lutego 2017 r. 
 

Do wszystkich potencjalnych wykonawców 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonego na mocy postanowień 

art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz art. 30a-30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki, na wykonanie i wyprodukowanie komponentów głównego szkieletu (ramy) 

Kalorymetru Elektromagnetycznego HADES ECAL, będącego częścią detektora HADES, zgodnie 

z udostępnianą przez Zamawiającego dokumentacją projektową, ich dostawa, montaż, instalacja 

i przeprowadzenie testów w hali pomiarowej, w ośrodku FAIR, w Darmstadt HADES ECAL wraz z 

innymi usługami szczegółowo opisanymi w Zaproszeniu oraz w stanowiącym jego integralną część 

wzorze umowy. 

 

Wyjaśnienia treści Zaproszenia do składania ofert 

 
Szanowni Państwo,  

  

W odpowiedzi na poniżej cytowane, pisemne zapytania jednego z  potencjalnych wykonawców 

skierowane dnia 27 stycznia 2017 r. (za pośrednictwem poczty elektronicznej), dotyczące przedmiotu 

zamówienia, a w szczególności zasad realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zasad płatności, 

uprzejmie wyjaśniamy co następuje: 

Pytanie 1 i 2: 

„Czy dopuszczacie Państwo zaliczkowanie bądź zadatkowanie tytułem zakupu choćby części 
wydatków na materiały?” 

„Czy wchodzi w rachubę tylko dwuetapowy system rozliczeń z tak długimi terminami płatności 
i z podziałem 40% etap pierwszy i 60% etap drugi?” 
 

Odpowiedź 1 i 2: 

 

Zgodnie z treścią pkt 8)12 Zaproszenia do składania ofert, Wykonawca może zawrzeć w treści 

wypełnianego formularza oferty propozycje zmian opisanych w Zaproszeniu zasad płatności, które po 

upływie terminu składania i otwarcia ofert mogą zostać poddane negocjacjom. Postanowienia § 7 

wzoru umowy opisują rozwiązanie preferowane przez Zamawiającego, niemniej jednak nie wyklucza 

się możliwości wprowadzenia zmian, w tym i uregulowań związanych z wypłatą zaliczki 

zabezpieczanej, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi, stosowną gwarancją bankową lub 

ubezpieczeniową. 

 

Pytanie 3: 

„Jakich gwarancji można oczekiwać od UJ przy staraniach się o kredyt na materiały?” 
 

Odpowiedź 3: 

 

Zamawiający nie uczestniczy w procedurze uzyskania przez Wykonawcę kredytu bankowego. 

 

Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe odpowiedzi stanowią integralną część 

Zaproszenia i specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia, a przy tym z uwagi na ich zakres 
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i charakter nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Zatem, termin składania 

i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

 

 

Z poważaniem 

 

Monika Poniewierska 

 
 


