Zegrze Płd., dn. 22.02.2019 r.
Nr sprawy 5/2019/DN
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU

WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI
WARUNKÓW PRZETARGU
Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym (kod pocztowy: 05-130),
ul. Warszawska 22A, zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1
ustawy Pzp oraz wewnętrzny regulamin WIŁ, na „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz
z oprogramowaniem i stacją do jego tworzenia oraz urządzeń drukujących i skanujących dla
Wojskowego Instytutu Łączności”, nr referencyjny: 5/2019/DN wpłynęły zapytania od Wykonawców.
Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:
Pytanie 1:
„Czy Zamawiający posiada już jakieś licencje jetBrains? Jeżeli tak – bardzo proszę o podanie adresu
email skojarzonego z kontem.””
Odpowiedz:
Zamawiający informuje, iż nie posiada licencji jetBrains.

Pytanie 2:
„dotyczy: 5/2019/DN, część II Formularz ofertowy i dokumenty z tym związane Prosimy
o zweryfikowanie zapisu:
Oświadczamy, że:
- dostawę zrealizujmy w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy;
- na dostarczony przedmiot zamówienia udzielimy:
·
poz. 1 - 36 miesięcznej gwarancji liczonej od daty jego odbioru,
·
poz. 2 – 28 – 48 miesięcznej gwarancji liczonej od daty jego odbioru,
Wymaganie:
poz. 2 – 28 – 48 miesięcznej gwarancji liczonej od daty jego odbioru, nie może być spełnione ponieważ
(jeżeli zapis rozumiany jest jako: od poz.2 do poz.28), obejmuje również oprogramowanie, na które choćby z przyczyn prawnych, żaden wykonawca nie jest w stanie udzielić gwarancji.
(Przedmiotem sprzedaży oprogramowania jest prawo do użytkowania oprogramowania, takiego jakie
jest.) Nie ma więc możliwości złożenia oferty zgodnej z Warunkami przetargu.”
Odpowiedz:
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Warunków przetargu poprzez zmianę zapisów dotyczących
terminu gwarancji:
1. Załącznik nr 1 do Warunków przetargu – Formularz ofertowy, Część II, winno być:
„Oświadczamy, że:


dostawę zrealizujmy w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy;



na dostarczony przedmiot zamówienia udzielimy:


poz. 1 - 36 miesięcznej gwarancji liczonej od daty jego odbioru,



poz. 2 – 23 – 48 miesięcznej gwarancji liczonej od daty jego odbioru,



termin płatności wynosi ….. (minimum 21 dni) dni roboczych od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT;

2. Załącznik nr 4 do Warunków przetargu – Umowa – projekt § 7 (Część II) ust. 1, winno być:
„Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia:


poz. 1 - 36 miesięcy liczonej od daty jego odbioru,



poz. 2 – 23 – 48 miesięcy liczonej od daty jego odbioru,

W przypadku, gdy producent udziela dłuższej gwarancji, Wykonawca przejmie te prawa.”

Pytanie 3:
„dotyczy: 5/2019/DN, część II,Formularz techniczno-cenowy L.p.25. Prosimy o modyfikację OPZ.
Oprogramowanie Synergy 1 Pro jest jedynie do użytku domowego zgodnie z wyjaśnieniem producenta
oprogramowania, jak niżej.
Any businesses that want to purchase and install Synergy in a Corporate environment will need to
purchase a Synergy for Business licensing package, Synergy Pro & Basic are for home-use only as
clearly outlined in our EULA.
Synergy for Business packaging has a minimal order of (5) concurrent users which includes unlimited
screens/computers.
Podstawowa subskrypcja obejmuje jeden rok użytkowania. Przy obecnym OPZ nie ma możliwości
złożenia oferty zgodnej z Warunkami przetargu.”
Odpowiedz:
Zamawiający dokonuje modyfikacji Formularza techniczno – cenowego stanowiącego Załącznik nr 2a
do Warunków przetargu poprzez usunięcie poz. 25 „Oprogramowanie Synergy 1 Pro”.

Ponadto Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji treści Warunków przetargu poprzez:
1. usunięcie z Formularza techniczno – cenowego stanowiącego Załącznik nr 2b do
Warunków przetargu - Części III poz. od 1 do 5.
2. dodanie Części V (Formularz techniczno – cenowy – Załącznik nr 2d do warunków
przetargu) – Zakup i dostawa drukarki i skanera 3D.

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść:
1. Warunki przetargu Rozdziału X Miejsce, termin składania ofert, wymagane dokumenty,
 pkt 2:
„Termin składania ofert upływa dnia 01.03.2019 r. o godz. 10:00.”


pkt 5 ppkt 1):
„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 22A w Zegrzu
Południowym, w sali nr 101, w dniu 01.03.2019 r. o godz. 10.30.”

2. Ogłoszenia, rozdział IX ust. 2 na zapis:
„Termin składania ofert upływa dnia 01.03.2019 r. godz. 10:00”

Zamawiający na stronie Internetowej zamieścił Warunki przetargu wraz z Załącznikami po modyfikacji.
Pozostała treść Warunków przetargu oraz Ogłoszenia pozostaje bez zmian.
Powyższe zmiany stanowią integralną część Warunków przetargu i są wiążące dla wszystkich
Wykonawców.
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