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Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia- odpowiedzi na pytania,

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

komputerowego, serwera araz zakup branzowych Symulacji Biznesowych na potrzeby Wydziału

Nauk Ekonomicznych i Informatyki Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku""

Zamawiający, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, działając na podstawie arc. 38

ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz, U. z 2018 r. poz. 1986,

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

przetargowym wpłnęły następujące zapy[ania, na które Zamauiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1 - dotyczy część 4 serwer

W punkcie gwarancja zamawiający podał:

,,3 lata gwarancji producenta serwera w trybie on-site z gwarantowanym czasem

usterki do końca następnego dnia od zgłoszenia."

Natomiast pod tabelą zawierającą specyfikację techniczna serwera został umieszczony
kolejny zapis odnoszący się do gwarancji :

,,GWARANCIA - 60 miesięcy, rea]izowanej w miejscu instalacji sprzęru lub poza siedzibą

po zgłoszeniu takiei syruacji przez Wykonawcę i akceptacji Zamawiającego, z czasem

reakcji do następnego dnia roboczego od przylęcia zgłoszenia"

Prosimy o ujednolicenie zapisów siwz zarówno w zakresie długości gwarancji jak i typu

oczekiwanej gwaranc ji, gdyż zamawiający podał dwie usfugi o znaczącej różnicy w cenie

tzn. gwarancjęz ,,gwarantowanym czasem usunięcia usterki do końca nastęPneqo dnia", a

w drugim przlpadku ,,z czasem reakcji do następnego dnia roboczego".



Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska
Eu ropejski Fu ndusz Społeczny

Odpowiedź:

Zamavńający uj ednolica z apisy:

Gwarancja - z trybem on-site 36 miesięcy z czasem reakcji do następnego dnia roboczego

realizowana w miejscu instalacji sprzętu iub poza siedzibą po zgłoszeniu takiej sytuacji

przez Wykonawcę i akceptacji Zamawiającego, z czasem reakcji do następnego dnia

roboczego od przyjęcia zgłoszenia.

Pytanie nr 2 - dotyczy część 4 serwer

Wnosimy do Zamawiającego o dopuszczenie serwera, charakteryzującego się portami :

,,1 port USB 3.0 na panelu przednim
2 porty USB 3.0 dostępne z tyłu setwera"

Sugerowana przez Zamawiającego ilość 2 porty USB 3.0 na panelu przednim sztucznie ogranicza
mozliwość złożenia oferry na serwerze innym niż marki Fujitsu . Ponadto podana ilość portów
USB 3.0 dla tyłu serwera, w obecnej postaci (4 szt.) eliminuje nawet serwer Fujitsu. W związku z
powyższym wnosimy o zmianę we wskazanym zakresie tak aby mozna było zŁożyc ofertę na
markowych serwerach Fujits, Dell, HPe lub Lenovo.

ODPOWIEDŹ:

Zamavłiający dopusz cz a serwer charaktery zu)ący się portami :

,,co najmniej 2 porty USB 3.0 na przednim panelu
co najmniej Zporty USB 3.0 dostępne ztylu serwera"

}ednocześnie działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia2}) r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U, z 2018 r. poz. 1986, 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 złożonaw przetargu nieograniczonym pn. ,,Dostawa sprzętu komputerowego,
serwera oraz zakup branżowych Symulacji Biznesowych na potrzeby Wydziafu
Nauk Ekonomicznych i Informatyki MazowieckiejUczelni Publicznej w Płocku"
DA.PM.232.54.2019, Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert -
10.09.2019 r, z.10:45"
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12.

ILI4. Wykonawca moze, przed upłyr,vem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.

11.15, W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że oferrę
wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferry, wykonawca umieszcza w zamkniętej
kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej 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 otwierać przed upĘwem terminu otwarcia ofert -
10.09.2019 r. sodz.10:45"

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres

wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu ofercy oraz podpis osoby
lub 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 oraz zakup branżowych Symulacji Biznesowych na
potrzeby Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki Mazowieckiej Uczelni
Publicznej w Płocku"
DA.PM.232.54.20I9. Nie otwierać przed up}ywem terminu otwarcia ofert -
10.09.2019 r. 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. 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 Zamawiającego.

Sala B 104.
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Powinno być:

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:

Ot"n^ rłoZona 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.232.54.2O19.Nie otwierać przed up}ywem terminu otwarcia ofert _

11.09.2019 r. godz. 10:45"

77.14.Wykonawca moze, przed uph7łvem terminu do składania ofert, zmieniĆ lub wYcofaĆ

ofertę.

1i.15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oŚwiadczenie, ze ofertę

wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej

kopercie |ub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym pn.

,,Dostawa sprzętu komputerowego, serweTa oraz 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 -
11.09.2019 r. sodz.10:45"

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi za,wierać 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 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 Wydziafu Nauk Ekonomicznych i Informatyki Mazowieckiej Uczelni

Publicznej w Płocku"
DA.PM.232.54.2019. Nie otwierać przed up}ywem terminu otwarcia ofert -

1 1.09.2019 T. Eodz. 10:45"

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

wykonawcy.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.12.
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12.1. Miejsce i termin składania ofert: Mazowiecka Uczelnia Publiczna, Pl. Dąbrowskiego

2, Kancelaria Kanclerza i Kwestora, pok. B 202, do dnia 11.09.2019 r. do godz. 10:45.

12.2. Otrł.arcie ofert nastąpi 11.09.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, Sala B
I04.


