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WYKONAWCY
strony internetowe

Warszawa, 27 września 2017 r.
Działając w imieniu i na rzecz Centrum Nauki Kopernik, informuję iż w postępowaniu
przetargowym o udzielenie zamówienia na dostawę oprogramowania do procesu realizacji i
koordynacji inwestycji budowlanej, Zamawiający:
1) na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonał zmiany treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:
w pkt. 9.3:
zamiast:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, Wykonawcę na jedną lub dwie części.

jest:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

w pkt. 12.1:
zamiast:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium
„Cena” – 100% (100 pkt) – będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty (oddzielnie dla każdej
części).
(…).

jest:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium
„Cena” – 100% (100 pkt) – będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.
(…).

Powyższe zmiany i modyfikacje Specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowią
integralną część SIWZ i od momentu ich opublikowania są wiążące dla wszystkich
Wykonawców. W/w zmiany nie stanowią zmiany treści ogłoszenia.

2) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2017.1579 t.j.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań
wraz z odpowiedziami:

Pytanie:
W załączniku nr 3 (formularz oferty) jest miejsce na wpisanie kwoty całościowej oferty bez
wyszczególnienia jakie produkty oraz ceny jednostkowe są w niej zawarte. Czy istnieje
jakaś forma załącznika, w której oczekiwaliby Państwo informacji o produktowych
i cenowych oferty?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców złożenia wraz z ofertą załącznika z informacją
o produktach i ofertach cenowych.

Powyższa odpowiedź nie stanowi zmiany treści Ogłoszenia.

Ewa Kloc

Przemysław Wielowiejski
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