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Warszawa, dnia 24.10.2017 r.

Do uczestników postępowania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup
oprogramowania analitycznego w ramach budowy systemu SIPA , sprawa nr
44/>PU/2017/TCz

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego, zgodnie z art. 38
ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje poniższych modyfikacji SIWZ:
Pytanie nr 1:
W załączniku nr 2 do SIWZ, stanowiącym wzór Formularza ofertowego punkt 5
zawiera następujące oświadczenie Wykonawcy:
„5. Na oferowany przedmiot zamówienia udzielamy rękojmi za wady sprzętu na okres
………. Miesięcy (minimum 24 miesiące).”
Czy należy rozumieć, iż powyższy zapis nie ma związku z przedmiotem zamówienia
i Wykonawca przy wypełnianiu formularza ofertowego może zapis ten pominąć, lub
usunąć?
Modyfikacja nr 1:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji załącznika
nr 2 do SIWZ polegającej na usunięciu pkt. 5 z treści przedmiotowego załącznika.
Pytanie nr 2:
Zgodnie z Rozdziałem XIV SIWZ - OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH WAG I
SPOSOBU OCENY OFERT, jednym z dwóch kryteriów oceny ofert jest czas dostawy
(CZ), w przypadku którego największą liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który
zaproponuje najkrótszy czas dostawy.
Jednocześnie Zamawiający w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
w rozdziale IV Procedury odbioru określił co następuje:
„Wykonawca dwa dni przed terminem dostawy oprogramowania powiadomi
Zamawiającego o planowanym terminie dostawy.”
Czy należy rozumieć, iż w myśl zapisów SIWZ minimalny czas dostawy, który
Wykonawcy mogą zaproponować w formularzu ofertowym wynosi 3 dni?

Modyfikacja nr 2:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji rozdziału
IV załącznika nr 1 do SIWZ:
Było:
Wykonawca dwa dni przed terminem dostawy oprogramowania powiadomi
Zamawiającego o planowanym terminie dostawy.
Jest:
Wykonawca w dniu dostawy oprogramowania (do godziny 10:00) powiadomi
Zamawiającego o planowanym terminie dostawy.
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