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Kościerzyna, dnia 27.03.2014r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 207 000 euro na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu
pn. „RÓWN@ SZANSA – PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W KOŚCIERZYNIE”
Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące
zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1. Dotyczy terminu realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 26 maja
2014r. W związku z tym, iż trudno przewidzieć termin zakończenia postępowania przetargowego prosimy
o zmianę termin realizacji umowy na podanie ilości tygodni jako czas realizacji. Informujemy, iż zestawy
komputerowe o parametrach, jakie są podane w specyfikacji to urządzenia profesjonalne i są produkowane na
indywidualne zamówienie. Średni czas realizacji tej wielkości zamówienia (produkcja i dostawa) wynosi
ok. 6 tygodni. Chcąc rzetelnie wykonać usługę dostaw, instalacji oprogramowania, konfiguracji urządzeń oraz
przeszkolić użytkowników termin podany w SIWZ jest nierealny do zrealizowania. W związku z powyższym
zwracamy się z prośbą o zmianę terminu realizacji zamówienia na min. 8 tygodni od dnia podpisania umowy.
Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin realizacji zamówienia. Niniejsze zamówienie należy
zrealizować w terminie do dnia 20.06.2014r.
2. Prosimy o wykreślenie zapisu: „Monitor musi posiadać zabezpieczenie powodujące konieczność wpisania kodu
PIN jeśli monitor zostanie podłączony do innego niż dotychczas używany komputer”. Informujemy, iż większość
producentów monitorów w chwili obecnej nie posiada już takiego parametru.
Zamawiający informuje, że nie będzie wymagał powyższego zabezpieczenia dla monitorów i wykreśla
powyższy zapis z treści siwz.
Odpowiedź udzielona w pkt 2 prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, które zgodnie z art. 38 ust 4a pkt 1)
ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszczone zostaje w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert. Oferty należy składać do
dnia 14.04.2014r. do godz. 10:00 w pok. 62 Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.04.2014r. o godz. 10:15 w pok. 11 tut. Urzędu.

Zamawiający prosi o niezwłoczne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma fax-em na nr 058 680-23-20.
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