Warszawa, 2015-11-04
WIF.261.5.2015

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oprogramowania do tworzenia
dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej wersji dla posiadanego
oprogramowania, (WIF.261.5.2015).

Odpowiedź Zamawiającego
w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm) udzielamy wyjaśnień, w związku z pytaniami
Wykonawców, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w
postępowaniu jw.
Pytanie 1.
W związku z opublikowaną specyfikacją z dnia 02-11-2015 wnosimy o usunięcie
poniższych zapisów zawartych w ofercie, jako niezwiązanych z przedmiotem
zamówienia:
11) informację o oferowanym sprzęcie z podaniem producenta, modelu,
oznaczeń a także specyfikację techniczną oferowanego modelu
potwierdzającą spełnienie minimalnych wymagań określonych w SIWZ - zał. nr
12 do oferty,
12) autoryzację producenta sprzętu na dostawę do PKN – do oferty należy
dołączyć oświadczenie producenta sprzętu (lub jego autoryzowanego
partnera)- zał. nr 13 do oferty,
13) oświadczenie producenta sprzętu (lub jego autoryzowanego partnera) o
możliwości przedłużenia gwarancji na sprzęt o kolejne 2 lata - zał. nr 14 do
oferty,
15) Deklarację zgodności CE - zał. nr 16 do oferty.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SIWZ we wskazanym zakresie.

Modyfikacja SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że dokonano następującej
modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu jw.
1.

Załącznik nr 1 – Wzór oferty wraz z załącznikami:
W Załączniku nr 1 – Wzór oferty wraz załącznikami, skreśla się w punkcie 14.
podpunkty 11) – 15).

2.

Załącznik nr 1 do oferty – Formularz cenowy, otrzymuje brzmienie zgodne z
załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma.
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Podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 1 do oferty - wzór
FORMULARZ CENOWY
Dostawa licencji oprogramowania do tworzenia dokumentów
Opis przedmiotu
zamówienia
(nazwa,
producent, prawo
do nowej wersjiokres)

Lp.

Przedmiot
zamówienia

60

1

Office Professional Plus
2016 z prawem do
nowej wersji
oferowanego
oprogramowania w
okresie 2 lat od
dostarczenia licencji
lub licencje
równoważne
Zapewnienie prawa
do nowej wersji dla
posiadanego
oprogramowania
Office Professional Plus
nabytego na
podstawie odrębnych
umów
Office Professional Plus
2016 z prawem do
nowej wersji
oferowanego
oprogramowania w
okresie 2 lat od
dostarczenia licencji
lub licencje
równoważne (prawo
opcji)
Zapewnienie prawa
do nowej wersji dla
posiadanego
oprogramowania
Office Professional Plus
nabytego na
podstawie odrębnych
umów (prawo opcji)

60

2

3

4

Liczba
(szt.)

Cena
jednostko
wa netto
[zł]

Wartość
zł netto
[zł]

VAT
[zł]

Wartość
brutto
[zł]

50

160

TOTAL
..............................,
(miejscowość)

..........................
(Data: RRRR-MM-DD)

…………......................................................
(podpis Wykonawcy)

