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Radom, 26 stycznia 2018 r. 

 

ZP-1-2018/3 

 

       Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę, instalację i uruchomienie serwera bazodanowego  
(znak sprawy: ZP-1-2018) 

 

Szanowni Państwo, 

 

Zamawiający informuje, że w związku z pytaniami wniesionymi do SIWZ, na podstawie art. 38 

ust. 1a i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579  

ze zm.), Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść SIWZ. 

 
Pytanie 16 

Prosimy o potwierdzenie, że cena w pkt. 3 wiersz: „Dostawa, montaż, uruchomienie, konfiguracja …” 
powinna obejmować cenę za przedmiot dostawy łącznie z wymaganym 36 miesięczny okresem 
gwarancji, a zapis w wierszu następnym tj. „świadczenie usług gwarancji, cena za oferowany łączny 
okres gwarancji” dotyczy dodatkowej gwarancji, powyżej 36 miesięcy, o której mowa w pkt.2 Formularza 
ofertowego? 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia tabelę zawartą w załączniku nr 4 do SIWZ w następujący sposób: 

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ: 

 

Przedmiot zamówienia 
Cena w zł brutto  

za miesiąc 
Liczba 

miesięcy 
Wartość brutto 

1 2 3 4 

Dostawa, montaż, uruchomienie, 
konfiguracja serwera i oprogramowania, 
transmisja danych, szkolenia 
pracowników, rozbudowa aplikacji, 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ 

 12 

 
 
 

………………………… 
kol. 2 x kol. 3 

Świadczenie usług gwarancji, cena za oferowany łączny okres gwarancji  

 Łączna cena brutto (suma wartości z kolumny 4):  

(słownie złotych: ....................................................................................................................................) 

 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 3 wzoru umowy (załącznik nr 8 do SIWZ), 
wynagrodzenie płatne będzie w dwóch częściach, z czego wynagrodzenie za wsparcie serwisowe, 
którego łączny okres zostanie wpisany w § 2 lit. b) (zgodnie z ofertą Wykonawcy, minimum 36 miesięcy), 
będzie płatne w stałych miesięcznych kwotach.  

Zmieniony załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 
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 Pytanie 17 

dot. załącznik nr 8 par. 2 a) 

Prosimy o doprecyzowanie zwrotu „wsparcie serwisowe”. Czy oznacza on Świadczenie usług gwarancji 
oferowanych dodatkowo?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że postanowienia dotyczące wsparcia serwisowego zostały określone w pkt 
1.21 załącznika nr 1 do SIWZ oraz w § 5 wzoru umowy (załącznik nr 8 do SIWZ). Wsparcie serwisowe 
powinno być świadczone przez okres minimum 36 miesięcy (nie dłużej niż 60 miesięcy – zgodnie  
z ofertą Wykonawcy).  

 

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert. 

Nowy termin składania ofert: 31 stycznia 2018 r. godz. 11:00. 

Termin otwarcia ofert: 31 stycznia 2018 r. godz. 11:15. 

 

 

Zastępca Dyrektora RCKiK 

  /-/ Krzysztof Radziejowski 


