
Zegrze Płd., dn. 21.02.2019 r. 

 

Nr sprawy 5/2019/DN 

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU 

 

WYJAŚNIENIA ORZA 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: 

„dotyczy: nr sprawy 5/2019/DN, Część IV – Zakup i dostawa switcha przemysłowego wraz z akcesoriami 
Prosimy o wyjaśnienie, czy wkładki z pozycji 2) i 3) muszą posiadać taki sam zakres temperatur pracy, 
czy też węższy niż zakres temperatur pracy switcha przemysłowego wskazanego w pozycji 1)?” 

Odpowiedz: 

Zamawiający informuje, iż kolejne pozycje nie muszą spełniać wymagań temperaturowych switcha. 

 

Pytanie 2: 

„dotyczy: nr sprawy 5/2019/DN, część I, II, III. Czy w niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza 
oferowanie produktów równoważnych do produktów wskazanych w OPZ?” 

Odpowiedz: 

Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu wyszczególnionego w Opisie przedmiotu zamówienia.  

 

Pytanie 3: 

„Czy każda z części musi być zrealizowana w całości? Mam tu na myśli część III. Czy przedstawiona 
przez nas oferta musi zawierać produkty od punktu 1 do 9 czy mogą być wybrane?” 
 

Odpowiedz: 

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pozycji Formularzy techniczno – cenowych odpowiednio 
dla części. Oferty, które nie będą zawierać pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w wybranej części 
zamówienia zostaną odrzucone. 

 

 

 

 



Pytanie 4: 

„dotyczy: 5/2019/DN, część II, Formularz techniczno-cenowy L.p.5. Prosimy o weryfikacje OPZ - produkt 
Router Mikrotik RB4011 UiS  nie istnie. Nie ma więc możliwości złożenia oferty zgodnej z OPZ.” 
 

Odpowiedz: 

Zamawiający dokonuje zmiany nazwy przedmiotu zamówienia w poz. 5, Część II:  

Jest:   

Router Mikrotik RB4011 UiS  

Winno być:  

Router Mikrotik RB4011igs+5hacq2hnd-in 

Zamawiający na stronie Internetowej (www.wil.waw.pl) zamieścił Formularz techniczno - cenowy -  
Załącznik nr 2a do Warunków Przetargu po modyfikacji.  

 

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść: 

1. Warunki przetargu Rozdziału X Miejsce, termin składania ofert, wymagane dokumenty,  
 pkt 2: 

„Termin składania ofert upływa dnia 26.02.2019 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 26.02.2019 r. o godz. 10.30.” 

 
2. Ogłoszenia, rozdział IX ust. 2 na zapis: 

„Termin składania ofert upływa dnia 26.02.2019 r. godz. 10:00” 

Zamawiający na stronie Internetowej zamieścił Warunki przetargu 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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