1. W jakim terminie zostaną rozpatrzone oferty i kiedy dokładnie planują Państwo zwrot wadium?
Zgodnie z zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 marca 2020 roku 31 marca 2020 roku o godzinie [10.00] w
siedzibie Zamawiającego – w tym też czasie dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty.
Wadium każdego oferenta zostanie zwrócone w terminie trzech (3) dni od dnia wyboru
najkorzystniejszej oferty. Kwota wadium nie podlega oprocentowaniu.
2. Na jakiej podstawie oceniają Państwo wartość wcześniej wykonanych, przez Wykonawcę
projektów?
Na podstawie faktur, umów, czy ceny, w jakiej sprzedajmy dany produkt?
Zgodnie z zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym:
Na potwierdzenie spełnienia warunków z punktów: 1) – 4) Oferent zobowiązany jest wypełnić
oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 - Formularz ofertowy.
Oświadczenie nr 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
3. Jak bardzo restrykcyjnie oceniane jest spełnienie wszystkich warunków udziału w postępowaniu?
Czy jeżeli okaże się, że któryś z warunków spełniamy tylko częściowo, a przetarg wygramy, czy w
takim wypadku nie będziemy mogli wykonać zlecenia, a wadium nie zostanie nam zwrócone?
Niespełnienie kryteriów zapisanych w zapytaniu ofertowym, w tym warunków udziału w
postępowaniu, spowoduje odrzucenie oferty. Tym samym oferta taka nie będzie podlegała
dalszemu rozpatrywaniu.
4. Realizacja tak dużego projektu w 2 miesiące jest już sama w sobie ogromnym wyzwaniem, a z
uwagi na panującą sytuację, jest to praktycznie niemożliwe. Czy rozważacie Państwo przedłużenie
terminu na realizację projektu? Przy obecnej sytuacji, termin, jaki możemy zagwarantować, to koniec
roku 2020.
Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 roku, przy
czym terminy realizacji poszczególnych zadań wynoszą odpowiednio:
Zadanie 1 – nie później niż do 14 dni od daty zawarcia umowy.
Zadanie 2 – nie później niż do 30 dni od daty zawarcia umowy.
Zadanie 3 – nie później niż do 60 dni od daty zawarcia umowy.
Warunki zmiany umowy (zapis z zapytania ofertowego):
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą
zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z
poniższych warunków:
1. zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający – mimo działania z należytą
starannością – nie mógł przewidzieć;
2. zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego; zmiany mogą dotyczyć w szczególności
terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku
wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu
realizacji zamówienia z powodu opóźnienia Wykonawcy lub z powodu opóźnień innych
wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla
realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł
przewidzieć.
3. zmiana zostanie zaakceptowana przez obie strony – Wykonawcę i Zamawiającego
5. Jak ma wyglądać stacja do programowania i testowania urządzeń? Czy docelowo ma to być
urządzenie obsługiwane ręcznie (człowiek montuje płytkę PCB, zamyka, uruchamia i wyjmuje), czy
automatyczne (płytki PCB podjeżdżają na taśmie i igły testowe automatycznie dotykają urządzania w
celu zaprogramowania i przetestowania urządzenia)?

Stacja może być obsługiwane ręcznie: operator umieszcza zmontowany PCB w stacji testującej i
zamyka pokrywę lub blokuje dźwignię blokującą. Aplikacja do obsługi stacji uruchamia testy,
programuje mikrokontrolera i wyświetla raport. Operator zatwierdza wynik, co jest zapisywane
wraz z raportem w pliku.
Igły testowe dociskane są do PCB podczas zamykania pokrywy lub blokowania wspomnianej
dźwigni blokującej. Ten sam mechanizm wsuwa wtyk wieloprzewodowy do złącza, do którego
podłączane są krańcówki od napędu mechanizmu blokującego locka oraz czujników otwarcia i
zamknięcia podkowy.
6. W rozmowie wspomniał Pan, że listę podwykonawców można uzupełnić już po rozpoczęciu
wykonywania zlecenia. Proszę jeszcze o potwierdzenie w mailu.
Zgodnie z zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym:
Oferent może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Wskazanie zakresu
zamówienia, który Oferent zamierza powierzyć podwykonawcom powinno nastąpić
oświadczeniem Oferenta składanym wraz z ofertą. Nie dopuszcza się powierzenia
podwykonawcom całości zamówienia.
Oświadczenie nr 3 OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH
7. Czy posiadają już Państwo serwer, do którego system ma się łączyć? Jeżeli tak, czy posiadają
Państwo dokumentację API tego serwera?
Posiadamy serwer oraz dokumentację API.

