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Warszawa, 10.04.2017 r.  

  

  

BO-ZP.2610.7.2017.GI.K-GESUT.ZSIN-Faza II.CAPAP 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”  

nr referencyjny: BO-ZP.2610.7.2017.GI.K-GESUT.ZSIN-Faza II.CAPAP 

 

 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” 

działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) przekazuje treść zapytań 

wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie 1 

Dotyczy: 

przetargu nieograniczonego na: 

„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” 

Nr sprawy BP-ZP.2610.7.2017.GI.K-GESUT.ZSIN-Faza II.CAPAP 

W oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 

2013 poz. 907 ze zm. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie następujących postanowień SIWZ: 

Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ (Wzór Umowy), § 3. Warunki i terminy płatności 

wynagrodzenia – wymaga wyszczególnienia wynagrodzeń brutto dla poszczególnych projektów 

(CAPAP, K-GESUT, ZSIN Faza II). 

Natomiast w załączniku nr 3 do SIWZ (formularz ofertowy) Zamawiający  zamieścił tabelę cenową 

na realizację całości zamówienia. 

Prosimy o doprecyzowanie formularza ofertowego z podziałem na poszczególne projekty (CAPAP, 

K-GESUT, ZSIN-Faza II) 



Prosimy również o udostępnienie załącznika nr 3a Formularz techniczny do formularza ofertowego 

– o którym mowa w SIWZ – XVIII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ. 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga wypełnienia przez Wykonawców załącznika nr 2 do SIWZ 

(Wzór Umowy), a podziału środków na poszczególne projekty (CAPAP, K-GESUT, ZSIN-Faza II) 

dokona sam na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza ofertowego. 

Wykonawcy zobowiązani są wypełnić załącznik nr 3 do SIWZ (formularz ofertowy), podając 

kwoty za realizację poszczególnych pozycji i wartość całości zamówienia. 

 

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści SIWZ: 

Zamawiający informuje, iż zamieszcza na stronie internetowej załącznik nr 3 a do SIWZ. 

 

Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień oraz zmiany treści SIWZ, nie dokonał 

zmiany ogłoszenia o zamówieniu.  
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