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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 59/18/PN) na wykonanie
badania ewaluacyjnego mid-term przedsięwzięcia pilotażowego BRIdge VC:
publiczno-prywatne wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczorozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018
r. poz. 1986), uprzejmie informuję, iż w dniu 11 lutego 2019 r. do Zamawiającego wpłynął
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniżej przedstawiam jego treść wraz
z wyjaśnieniem udzielonym przez Zamawiającego.
PYTANIE 1
„Uprzejmie zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert. Przedmiotowe
postępowanie wymaga od Wykonawców przygotowanie obszernej oferty co ma
odzwierciedlenie w czasie na to poświęconym. Jednocześnie okres ferii czyli niedostępność
wielu ekspertów, utrudnia Wykonawcy przygotowanie złożonej oferty do ww. postępowania.
Wykonawca wnosi o przedłużenie terminu składania ofert na 28.02.2019 r.
Zgodnie z wyrokiem KIO z 12 listopada 2014 r., sygn. akt KIO 2167/14, Zamawiający
„określając termin składania ofert zamawiający obowiązany jest odnieść go do warunków
konkretnego postępowania, w szczególności do opisu przedmiotu zamówienia publicznego, jego
złożoności i rozmiarów, a także uwzględnić czas potrzebny na przygotowanie i złożenie ofert
przez wykonawców".
Wyznaczony przez Zamawiającego termin - choć zgodny z wymogami ustawy Pzp (ponieważ
wynosi ponad 7 dni) - jest za krótki i nie pozwoli, w ocenie Wykonawcy, na przygotowanie

odpowiedniej oferty. Pozytywne rozpatrzenie wniosku będzie miało wpływ na większą ilość jak
i jakość otrzymanych ofert.
Zmiana terminu składania ofert nie wpłynie na termin realizacji projektu.”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.
Zamawiający wyznaczając termin składania ofert wziął pod uwagę specyfikę zamówienia i stąd
wyznaczył 13-dniowy termin na składanie ofert. Zdaniem Zamawiającego wskazany termin
pozwoli Wykonawcy na przygotowanie oferty z należytą starannością,

Z uwagi na fakt, iż w wyniku powyższych wyjaśnień nie jest konieczny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, termin składania ofert nie ulega zmianie.

