Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
32-400 Myślenice, Rynek 8/9
tel. 12 63 92 300 (centrala), 12 63 92 303 (sekretariat), fax 12 63 92 305
e-mail: info@myslenice.pl
Myślenice, dnia 20.06.2017r.
SRG.272.5.2017

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
wg rozdzielnika

Zamawiający:

Gmina Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice.

Dotyczy:
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa systemu eurząd oraz sprzętu w ramach projektu pt.: e-Myślenice – wdrożenie e-usług w Gminie Myślenice”

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), po dokonaniu analizy pytania Wykonawcy, dokumentacji,
opublikowanego ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami, zamieszczonymi na stronie
internetowej, udziela stosownego wyjaśnienia oraz wprowadza następującą zmianę w tej dokumentacji:

Pytanie 1:
Zamawiający w formularzu ofertowym w tabeli Opis wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych wymaga
złożenia Oświadczenia Wykonawcy w zakresie poszczególnych funkcjonalności.
Z uwagi na rozbieżności w tabeli Opisu wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych zawartej w Opisie
Przedmiotu Zamówienia oraz w Formularzu ofertowym prosimy o określenie czy wskazane poniżej wymagania:
WO 130 ( w OPZ – oznaczone jako W; w formularzu oznaczone jako D)
MPL. 105 ( w OPZ – oznaczone jako W; w formularzu oznaczone jako D)
MŚU. 120 ( w OPZ – oznaczone jako D; w formularzu oznaczone jako W)
są wymaganiami obligatoryjnymi na moment składania oferty, czy obligatoryjnymi na moment zakończenia
wdrożenia.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia iż poszczególne wymagania powinny być oznaczone w OPZ jak w formularzu ofertowym,
czyli następująco:
WO 130 - D
MPL.105 - D
MŚU.120 - W
Zamawiający zauważył iż w OPZ stanowiącym załącznik nr 4 brakuje w rozdziale 8 Wymagania dla urządzeń,
opisu dla Serwera aplikacji oraz minimalnych wymagań dla systemu operacyjnego Serwera aplikacyjnego.
Zamawiający uzupełnia zapis dotyczący serwera aplikacji SA, oraz systemu operacyjnego serwera
aplikacyjnego SOSA w OPZ.

Zamawiający informuje, iż zmianie (przedłużeniu) ulega termin składania ofert, w związku z czym :
1)

Rozdział X, pkt 14 SWIZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość oraz zastępuje następującą
treścią:
Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz napisem:

Urząd Miasta i Gminy Myślenice, 32-400 Myślenice, Rynek 8/9, tel. 12 63 92 300, fax. 12 63 92 305, www.myslenice.pl, info@myslenice.pl,

Oferta na:
„Dostawa systemu e-urząd oraz sprzętu w ramach Projektu e-Myślenice wdrożenie e-usług w Gminie Myślenice”
znak sprawy SRG.272.5.2017
Nie otwierać przed 30 czerwca 2017 r. godzina 12:15
2)

Rozdział XI, pkt 1 i 2 SIWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość oraz zastępuje
następującą treścią:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 8/9 w
Myślenicach w sekretariacie pok. 9, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., do godz. 12:00
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30 czerwca 2017 r., o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego
przy ul. Rynek 8/9 w Myślenicach w pok. 13. Otwarcie ofert jest jawne.

W celu zachowania przejrzystości dokumentacji przetargowej, Zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej, na której zamieszczono SIWZ, nowe pliki odpowiadające nazwom dokumentów wymienionych
powyżej. Od chwili zamieszczenia niniejszej informacji, teksty jednolite dokumentów, uwzględniające
wprowadzone zmiany, będą dla uczestników niniejszego postępowania w sprawie zamówienia publicznego
wiążące.
Dodatkowo dokonuje się stosownej zmiany zapisów ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania
ofert.
W celu zachowania przejrzystości dokumentacji przetargowej, Zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej, na której zamieszczono SIWZ, nowe pliki odpowiadające nazwom dokumentów wymienionych
powyżej. Od chwili zamieszczenia niniejszej informacji, teksty jednolite dokumentów, uwzględniające
wprowadzone zmiany, będą dla uczestników niniejszego postępowania w sprawie zamówienia publicznego
wiążące.

