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INFORMACJA NR I

I.

Nazwa zamówienia:

Dostawa 2 samolotów szkolnych dla Ośrodka Szkolenia
Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej

Zamawiający:

Aeroklub Ziemi Lubuskiej

Numer referencyjny:

1/AZL/2020

Rodzaj zamówienia:

Dostawa

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
W odpowiedzi na zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jw. (dalej: „SIWZ”), stosownie do
dyspozycji art. 38. ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 - dalej: „PZP”), Zamawiający udziela następujących
wyjaśnień:
Pytanie 1:
§3. [CENA SPRZEDAŻY I WARUNKI PŁATNOŚCI], Ptk 3 :
W cenie sprzedaży Wykonawca zapewnia Zamawiającemu bieżąca obsługę techniczną oraz
podstawową usługę serwisową i przeglądy gwarancyjne, o których mowa w §4.
Czy powyższy zapis dotyczy również części eksploatacyjnych, czy jedynie kosztów
wykonania przeglądu, bez części wymiennych?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, że ww. wymóg dotyczy tylko kosztów wykonania przeglądów.

Pytanie 2:
V.9. OPIS I WAGI PRZYZNANE KRYTERIOM KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
Ptk. 4) Kryterium „Czas reakcji”
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Bardzo proszę o doprecyzowanie czym jest „czas reakcji”, i od którego momentu jest
liczony? Czy mówimy o sytuacji, w której po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego,
podejmujemy kroki takie jak przyjęcie i zgłoszenie reklamacji do producenta, to te
działania liczymy jako czas reakcji między momentem zawiadomienia o problemie,
a czasem reakcji na zgłoszenie?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, że przez „Czas reakcji” należy rozumieć okres liczony od momentu
zgłoszenia reklamacyjnego do chwili podjęcia przez Wykonawcę kroków, celem usunięcia
usterki (np. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, weryfikacja zasadności zgłoszenia
i przekazanie reklamacji do producenta).

Pytanie 3:
- ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚCI I SIWZ –IDW: ZOBOWIĄZANIE O ODDANIU W YKONAWCY DO
DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Bardzo proszę o wyjaśnienie, czym są niezbędne zasoby, które muszą być
udostępnione na potrzeby realizacji zamówienia.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, że ww. załącznik składają ci Wykonawcy, którzy w celu wykazania się
spełnienia warunków udziału w postępowaniu powołują się na podstawie art. 26 ust. 2b PZP
na zasoby podmiotu trzeciego, tj. polegają na ich wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest bowiem udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, wówczas załącznik ten zastosowania.

Pytanie 4:
- Sekcja II, II.3. OKRES OBOWIĄZYWANIA ZAMÓWIENIA, Ptk. 5)
Najpóźniej w dniu przekazania danego samolotu Wykonawca, przekaże Zamawiającemu
komplet dokumentów potwierdzających rejestrację samolotu, wydanie zdatności do lotu oraz
ARC.
Powyższy punkt wskazuje, iż samoloty w dniu przekazania muszą być zarejestrowana i
posiadać wydane Świadectwo Zdatności do lotu ARC. Czy zamawiający dopuszcza
możliwość przedstawienia złożenia stosownych dokumentów, niezbędnych do
uzyskania Świadectwa Rejestracji i ARC, złożonych przez Wykonawcę, w sytuacji, w
której nie będzie możliwe dostarczenie ARC i Świadectwa Rejestracji z powodu
opóźnienia wygenerowanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza takiej możliwości. Jednocześnie Zamawiający
wskazuje, że w § 7. ust. 2 pkt. 11) Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiących część II
SIWZ przewidział możliwość zmiany terminu dostawy samolotu 1 lub / i 2 w przypadku
wystąpienia
okoliczności
uniemożliwiających
zarejestrowanie
danego
samolotu
w planowanym terminie jego dostarczenia, a powstałych po stronie osób trzecich, w tym
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organów administracji, lub działania siły wyższej, lecz nie dłużej nic o 30 dni i pod warunkiem,
że Wykonawca udowodni Zamawiającemu, że dokonał wszystkich czynności umożliwiających
dostarczenie samolotu w wymaganym terminie. Oznacza to, że jeżeli Wykonawca nie będzie
w stanie uzyskać w terminie ARC i Świadectwa Rejestracji z powodu opóźnienia
wygenerowanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, wówczas będzie uprawniony
zawnioskować do Zamawiającego o zmianę terminu dostawy samolotu, którego dostawa
ulega wydłużeniu, pod warunkiem, że wynikać to będzie z faktycznego opóźnienia ze strony
Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a nie z powodu nie wykonania przez Wykonawcę stosownych
działań, co Wykonawca będzie zobowiązany udowodnić Zamawiającemu.

II.

ZMIANA TREŚCI SWIZ
Wobec powyższych wyjaśnień, treść SIWZ nie ulegnie zmianie.

III.

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA
Wobec powyższych wyjaśnień, treść Ogłoszenia nie ulegnie zmianie.

IV.

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Termin 24 czerwca 2020 r. składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

V.

DODATKOWE INFORMACJE
Zmiany są wiążące dla Wykonawców. Za zapoznanie się z całością udostępnionych
dokumentów odpowiada Wykonawca.

Data, miejscowość:

Zielona Góra, dnia 18 czerwca 2020 r.
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