
 

Znak: AG-I.272.1.40.2013                                                                                    Kielce, 28 listopada 2013 r. 

 

 

Informacja dla Wykonawców nr 1 oraz zmiana treści SIWZ 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Dostawa licencji dostępowych oraz oprogramowania serwera baz danych”, znak: AG-I.272.1.40.2013.      

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  
z 2013 r. poz. 907 ze zm.)  Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że: 
  

 

1. W rozdziale III SIWZ dodaje ust. 2 o następującej treści: 
 
 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert zawierających produkty równoważne, zgodnie z art. 30 
ust.5 ustawy Pzp, w stosunku do asortymentu określonego w opisie przedmiotu zamówienia. 
 
2.  W rozdziale XI  SIWZ dodaje ust. 6  o następującej  treści: 
 
6. Ponadto w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 

1) Opisy (z pozycji wskazanych w formularzu cenowym) potwierdzające zgodność oferowanego przedmiotu 

zamówienia z wymogami stawianymi w SIWZ, w przypadku zaoferowania licencji / oprogramowań 

równoważnych. 

 

3. W rozdziale XVII ust. 1 SIWZ wprowadza się następujące zmiany:  

 

Było: 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Świętokrzyskim Urzędzie 

Wojewódzkim – Biurze Administracyjno - Gospodarczym, przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, 

 Budynek A, pokój 337 (Sekretariat), w terminie do dnia 4 grudnia 2013 roku, do godziny 11:30.  

 

Jest: 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Świętokrzyskim Urzędzie 

Wojewódzkim – Biurze Administracyjno - Gospodarczym, przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,  

Budynek A, pokój 337 (Sekretariat), w terminie do dnia  5 grudnia 2013 roku, do godziny 1130.  

 

4.  W rozdziale XVII ust. 2 SIWZ wprowadza się następujące zmiany:  

 

Było: 

2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  



Biuro Administracyjno-Gospodarcze 

 al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce  

Budynek A, pokój 337  

 

opisana: „Dostawa licencji dostępowych oraz oprogramowania serwera baz danych”.  

Nie otwierać przed dniem 4 grudnia 2013 r., godz. 1200. 

a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 

 

Jest: 

2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  

Biuro Administracyjno-Gospodarcze  

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 

Budynek A, pokój 337 

 

opisana: „Dostawa licencji dostępowych oraz oprogramowania serwera baz danych”. 

 Nie otwierać przed dniem 5 grudnia 2013 r., godz. 1200. 

 a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 

 

5. W rozdziale XVII ust.3 SIWZ wprowadza się następujące zmiany:  

 

Było: 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 4 grudnia 2013 roku o godz. 1200 w siedzibie  

Zamawiającego,  przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku A, piętro 3, pokój 337. 

 

Jest: 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 5 grudnia 2013 roku o godz. 1200 w siedzibie  

Zamawiającego,  przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku A, piętro 3, pokój 337. 

 

6. W rozdziale XVII ust.3 SIWZ wprowadza się następujące zmiany:  

 

Było: 
1. Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto podaną w PLN stanowiącą sumę cen brutto za dostawę 

oprogramowania serwera baz danych oraz za dostawę licencji dostępowych  
 

Jest:  

1. Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto podaną w PLN wynikającą z Załącznika Nr 3 do SIWZ – 

Formularza cenowego (łączna wartość brutto), stanowiącą sumę wartości brutto za dostawę 2 sztuk 

oprogramowania serwera baz danych  oraz za dostawę 250 sztuk licencji dostępowych. 

 

Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i nie  powoduje przedłużenia terminu składania 

 i otwarcia ofert, w związku z tym Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert. 


