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Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia- odpowiedzi na pytania.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Dostawa sprzętu

komputerowego, serwera oraz zakup branżowych Symulacji Biznesowych na potrzeby Wydziafu

Nauk Ekonomicznych i Informatyki MazowieckiejUczelni Publicznej w Płocku".

Zamawiający, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, działając na podstawie art" 38

ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia2}}4r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2078 r. poz. 1986,

z późn, zm.) - zwanej dale ,,Pzp", informuje, iż w związku z przedmiotowym postępowaniem

przetargowym wpłynęł następujące zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pyranie nr ]. - do części 4

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 6 września br. pytania zadanego przez innego

Wykonawcę odnośnie poftów USB 3.0 dostępnych na przednim panelu serwera, pragniemy

potwierdzić , iż przedstawiona treść w tym pytaniu jest prawdziwa.

Wymóg postawiony przezZamawiającego tj. ,,2 porry USB 3.0 na panelu przednim" preferuje

firmę Fujitsu. Zaden serwer innego markowego producenta mogący spełnić pozostałe parametry

podane przezZamawiającego nie posiada na panelu przednim 2 portów USB w standardzie 3.0.

W związku z povłyższym wymóg ten w sposób niedozwolony ogranicza uczciwą konkurencję,

gdyż niejest możliwe złożenie oferty na sprzęcie innym niz Fujitsu.

Prosimy o umożliwienie złozenia oferty na sprzęcie równowaznym, innego wiodącego producenta

(Dell, HPe, Lenovo) poprzez dopuszczenie sprzętu posiadającego :
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,,1 port USB 3.0 oraz2 porty USB 2.0 na panelu przednim

2 porty USB 3.0 na panelu tylnym"

lub o wyrazenie zgody w innym wariancie dostępnych portów

,,1 port USB 3.0 na panelu przednim
2porty USB 3,0 na panelu tylnym
2 porty USB 3.0 wewnętrzne "

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuszcza serwer charakteryzujący się portami co najmniej:

,,1 port USB 3.0 oraz2 porty USB 2.0 na panelu przednim

2 porty USB 3.0 na panelu tylnym"

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2078 r. poz. 7986, z poźn. zm,) - zwanej dale ,,Pzp", informuje iż

zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w zakresie terminu składania ofert:

Było:

11.13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób

zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta
lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym pn. ,,Dostawa sprzętu komputerowego,

serwera oraz zakup branżowych Symulacji Biznesowych na potrzeby Wydziału
Nauk Ekonomicznych i Informatyki Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku"
DA.PM.232.54,2019. Nie otwieraćprzed up}ywem terminu otwarcia ofert -
10.09.2019 r, sodz. 10:45"

11.14. Wykonawca może, przed uptywem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.

11.15" W przlpadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, ze ofertę
wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej
kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o wycofaniu oferty zŁożonej w przetargu nieograniczonym pn.

,,Dostawa sprzętu komputerowego, serweTa oTaz zakup branżowych Symulacji
Biznesowych na potrzeby Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki
Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku"
DA.PM.232.54.2019. Nie otwierać przed upĘwem terminu otwarcia ofert -
10.09.2019 r. podz. 10:45"
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Oświadczenie o wycofaniu ofefty musi zawierać co najmniej nazwę i adres
wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby
lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

11,16. W przypadku zmiany oferry wykonawca składa pisemne oświadczenie, ze ofertę
zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca
umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać
oznaczenie:

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym pn ,,Dostawa
sprzętu komputerowego, serwera orazzaktsp branżowych Symulacji Biznesowych na
potrzeby Wydziahu Nauk Ekonomicznych i Informatyki Mazowieckiej Uczelni
Publicznej w Płocku"
DA.PM.232.54"2019. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert -
10.09.2019 r. sodz, 10:45"

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis
wykonawcy.

12. Mieisce oraz termin składania i otwarcia ofert.

12.1. Miejsce i termin składania ofert: Mazowiecka Uczelnia Publiczna. Pl.
Dąbrowskiego 2. Kancelaria Kanclerza i Kwestora. pok. B 202. do dnia
10.09.2019 r. do godz. 10:45.

12.2.Otwarcie ofert nastąpi 10.09.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiaiaceeo.

Sala B 104.

powinno bvć:

11.13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób
zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta
lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:

Oferta złożonaw przetargu nieograniczonym pn. ,,Dostawa sprzętu komputerowego,
serwera oraz zakup branzowych Symulacji Biznesowych na potrzeby Wydziafu
Nauk Ekonomicznych i Informatyki Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku"
DA.PM.232.54.2079. Nie otwieraćprzed upĘwem terminu otwarcia ofert -
12.09.2019 r. sodz. 10:45"

II.t4.Wykonawca może, przed upĄłvem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę,

11.15. W przlpadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, ze ofertę

wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej

kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:
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12.

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres

wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby

Iub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

11.16. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę

zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca
umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać

oznaczenie:

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym pn ,,Dostawa

sprzętu komputerowego, serwera oTaz zakup branżowych Symulacji Biznesowych na

potrzeby Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki Mazowieckiej Uczelni
Publicznej w Płocku"
DA.PM.232.54.2019. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert -
12 "09.2019 r. sodz. 10:45"

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis

wykonawcy.
Mieisce oraz termin składania i otwarcia ofert,

12.1. Miejsce i termin składania ofert: Mazowiecka Uczelnia Publiczna, Pl. Dąbrowskiego

2, Kancelaria Kanclerza i Kwestora, pok. B20ż, do dnia 12.09.2019 r. do godz. 10:45.

12.2" Otwarcie ofert nastąpi 12.09.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, Sala B

704,
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Oświadczenie o wycofaniu oferty złożone) w przetargu nieograniczonym pn.

,,Dostawa sprzętu komputerowego, §erweTa otaz zakup branżowych Symulacji

Biznesowych na potrzeby Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku"
DA.PM.232.54.20L9. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert -
12.09.2019 r. sodz. 10:45"


