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WSZYSCY WYKONAWCY 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego dostawę  systemu do monitoringu, rejestracji i analizy zdalnych sesji dostępu do 
systemów informatycznych dla Politechniki Swiętokrzyskiej w ramach Projektu nr 
POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Swiętokrzyska nowoczesną  uczelnią  w europejskiej 
przestrzeni gospodarczej", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" 

W związku z wniesionymi zapytaniami wykonawców o wyjaśnienie niektórych zapisów Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 1 I 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień  publicznych. (DZ.U.2019.1843 tj.), zwanej dalej ustawy Pzp, wyjaśnia co następuje: 

PYTANIE: 

W związku z prowadzonym postępowaniem, w celu doprecyzowania przedmiotu zamówienia, zwracamy 
się  z prośba o udzielnie odpowiedzi na poniższe pytanie: 

Dotyczy SIWZ w punktu XV OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT JAKIMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ  
KIEROWAŁ  PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSOB OCENY OFERT ust. 1. c) Czas reakcji 
suportu na zgłoszenie „ Wartość  kryterium (waga) 5%,, 

Prosimy o doprecyzowanie w którym miejscu załącznika nr 2 Oferta" należy wpisać  Czas reakcji suportu 
na zgłoszenie 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający doprecyzowuje załącznik nr 2 do SIWZ w wyżej wymienionym zakresie. 

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiaiący dokonuie zmiany: 

a) w pkt. 1 załącznika nr 2 do SIWZ który w miejsce dotychczasoweqo otrzymuje brzmienie: 

„1. W nawiązaniu do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr  z dnia  
o przetargu nieograniczonym na dostawę  systemu do monitoringu, rejestracji i analizy zdalnych sesji 
dostępu do systemów informatycznych dla Politechniki Swiętokrzyskiej oferujemy wykonanie następuiącego 
przedmiotu zamówienia za cenę: 
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A. Cena netto 
PLN 

(słownie złotych  
B. Podatek od towarów i usług VAT % 

PLN 
(słownie złotych  

C. Kwota brutto (A+B) 
PLN 

(słownie złotych  

Nazwa proponowanego systemw  

Oświadczamy, że w ramach przedmiotu zamówienia oferujemy gwarancję  oraz wsparcie i 
pomoc techniczną  przez okres miesięcy od momentu instalacji 
oprogramowania (w przypadku braku uzupełnienia ilości, Zamawiający uzna, iż  Wykonawca oferuje minimalny okres 
gwarancji oraz wsparcia i pomocy technicznej) 

Oświadczamy, że w ramach przedmiotu zamówienia (zaznaczyć  właściwe, w przypadku nie zaznaczenia jednej 
z opcji Zamawiający uzna, że Wykonawca nie oferuje dodatkowych funkcjonalności): 

H Oferujemy dwie dodatkowe funkcjonalności przedstawione w opisie przedmiotu 
zamówienia 

H Oferujemy jedną  dodatkową  funkcjonalność  przedstawioną  w opisie przedmiotu 
zamówienia 

H Nie oferujemy dodatkowych funkcjonalności 

Zobowiązujemy się  zrealizować  zamówienie w terminie dni roboczych od zawarcia 
umowy (podać  w dniach termin nie może być  dłuższy niż  30 dni roboczych) 

Oświadczamy, że w ramach przedmiotu zamówienia oferujemy czas reakcji suportu na zgłoszenie 
Zamawiającego: (zaznaczyć  właściwe, w przypadku nie zaznaczenia jednej z opcji Zamawiający uzna, że Wykonawca 
oferuje maksymalny czas odpowiedzi na zgłoszenie, tj. 72h w dni robocze): 

H Reakcja tego samego dnia roboczego przy zgłoszeniu do godz. 13.00 

H Reakcja w ciągu 24h od zgłoszenia w dni robocze 

H Reakcja powyżej 24h, maksymalny czas odpowiedzi na zgłoszenie wynosi 72h 
w dni robocze 
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b) w sekcji XII ust. 1 SIWZ który w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie:  

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę  należy złożyć  za pośrednictwem Platformy w terminie do 26-08-20200 iodz.12°°.  
2. Po upływie terminu, o którym mowa powyżej, złożenie oferty nie będzie możliwe. 
Uwaga! O terminie złożenia oferty decyduje czas ostatecznego wysłania oferty, a nie czas rozpoczęcia jej 
wprowadzenia 

c) w sekcji XIII SIWZ który w miejsce dotychczasoweqo  otrzymuje brzmienie: 

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy poprzez ich odszyfrowanie przez Zamawiającego 
w Politechnice Swiętokrzyskiej w Kielcach, AI. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 (Budynek „B") pokój nr 2.33 
w dniu 26-08-20200 qodz.13°°.  Otwarcie ofert jest jawne. 

2. Informacje z otwarcia ofert zostanie udostępniona za pośrednictwem platformy pod linkiem: 
https://tu-kielce.loqintrade.net/rejestracja!ustawowe.html  oraz na stronie internetowej  www.biptukielce.pl.  

W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie. 
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