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Zmiana Speryfikacji Istotnych Warunków Zamówienia- odpowiedzi na pytania.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. oDostawa sprzętu

komputerowego na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach

A]<ademii CISCO Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku"

zamówienie finansowane z

Doskonałości.

Ministersnva Nauki i Szkolnicnva WPszego - Inicjatywa

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

ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2018 r. poz. 1986,

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

przetargowym wpŁynęŁy następujące zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Do pozyskania ofert cenowej od producenta - firmy Cisco - niezbędne jest przedstawienie numeru

Akademii Cisco wydanego pTzez producenta. Bez wspomnianego numeru Wykonawcy nie mogą

pozyskać wiązącej oferty, co jednoznacznie ogranicza konkurencję. W związku z pov"yższym

prosimy o przedstawienie numeru Akademii Cisco zarejestrowanej na Mazowiecką Uczelnię
Publiczną w Płocku. }ednocześnie z uwagi na fakt, iz pozyskanie oferty od producenta trwa kilka
dni, prosimy o wydfuZenie terminu składania ofert.

ODPOWIEDŹ:
Numer identyfikacfny Uczelni: Institution ID: 20048892

fednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia2D}  r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986, zpóźn. 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 sprzęfu komputerowego
na potrzeby prowadzenia zajęć dydalrtycznych w ramach
Akadernii CISCO Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płoclłu"
DA.PM.232.56.2019. Nie onnrierać przed upływem terrrinu onvarcia ofeń -
14.10.2019 r. eodz. 1 1:00"

11.14. Wykonawca może, przed uph7łvem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.

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

Oświadczerrie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu Ńeograniczonym pn.

oDostawa sprzętu komputerowego na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych w
ramaó A}ademii CISCO Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocl:u"
DA.PM.232.56.2019. Nie onvierać przed upĘnnrem terminu otwarcia ofert -
1,4.10.2019 t. sodz. 1 1 :00"

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zaurierać co najmniej nazwę i adres

wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferq, 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 nieograrriczon}łn pn oDostawa
sprzętul komlnrterowego na potneby prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramaó
A}edernii CISCO Mazowieckiej Uczelni Prrblicznej w Płocku"
DA.PM.232.56.2019. Nie onvierać przed upływem terminu otwarcia ofert -
l4.I0.20t9 r. sodz. 1 1 :00"

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

wykonawcy.
L2. Mieisce oraz termin składania i otwarcia ofert.

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

Dąbrowskie1a 2, Kancelaria Kanclerza i Kwestora, pok. B 202, do dnia

14.1,0.2019 r. do godz. 10:45.

12.2. Otwarcie ofert nastąpi 74.10.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego,

Sala B 104.



powinno bvć:

11.13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub
zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej

lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:

innym opakowaniu w sposób

otwarcia. Zamknięta koperta

12.

Oferta złożonaw przetargu nieograniczonym pn. 
"Dostawa 

sprzęĘl komputerowego
na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznyó w ramach
Akadendi CISCO Mazowieckiej Uczelni Publicznejw Płocku'
DA.PM.232.56.2019. Nie onvierać przed upĘwem terminu onvarcia ofert -
16.10.2019 r. sodz, 11:00"

11,14. Wykonawca może, przedupĄrwem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.

11.15. W przypadku wycofania oferry, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę

wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej

kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o wycofaniu oferry złożonej w przetąrgu nieograniczonym pn.

,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych w
ramach Akademii CISCO Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku"
DA.PM.232.56.2019. Nie onnrierać przed upĘwem terminu otwarcia ofert -
16.10.2019 r. sodz. 11:00"

Oświadczenie o wycofaniu oferty 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 oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, ze ofertę

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

Oświadczenie o zmianie oferty ńożonej w przetargu nieograniczonym pn. 
"Dostawa

sPtzęfir komPutero$/e8o na potrzeby prowadzenia zajęĆ dydaktycznych w ramach
Akadernii CISCO Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku"
DA.PM.232.56.2019. Nie onnierać przed upływem terminu otwarcia ofert -
16.10.2019 r. sodz. 11:00".

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 16.10.2019 r.. do godz. 10:45.

I2.2.3turarcie ofert nastąpi 16.10.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, Sala B

zun. RE/il(TORA
prórcktor r. 

r[l 
Rozwoju

a,,ąrr) uoIo"m
l

104.


