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Radom, dn. 17.03.2017 r. 
BZP.271.1.1201.2016.PF 

     Wszyscy Wykonawcy 
 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę  sprzętu komputerowego i oprogramowania 
niezbędnego do realizacji projektu pn. „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej 
II „wzrost e-potencjału Mazowsza”, działania 2.1 „e-usługi”, poddziałania 2.1.1  
„e-usługi dla Mazowsza”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020, przekazanego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 30.12.2016r. oraz 
opublikowanego w dniu 03.01.2017r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na stronie: 
http://ted.europa.eu, pod numerem: 2017/S 001-000231 i ogłoszonego na tablicy informacyjnej Urzędu 
Miejskiego w Radomiu i na stronie internetowej www.bip.radom.pl w dniu 03.01.2017r. 
 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zamieszczamy odpowiedzi, jakie zostały udzielone  
w związku z przesłanymi przez Wykonawców zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna): 

 
PYTANIE 1: 
Dotyczy zapisów SOPZ: „spełnienie wymagań prawnych, w szczególności ochrony danych osobowych, 
tajemnicy skarbowej, wymagań zawartych w ustawie o rachunkowości, Krajowych Ram Interoperacyjności, 
itp.”  
 
Pytanie:  
W kontekście spełnienia wymagań w zakresie ustawy o rachunkowości wykonawca rozumie, że dotyczy to 

jedynie tych potencjalnych wykonawców, którzy zdecydują się na wymianę systemów dziedzinowych w tym 

systemu finansowo-księgowego, które aktualnie funkcjonują u Zamawiającego? Jeśli jednak jest inaczej to 

prosimy o wskazanie tych obszarów, w których zapisy przedmiotowej ustawy będą stosowane.  

 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1: 

Portal IBOM zawiera moduł udostępniania informacji o zobowiązaniach wobec urzędu oraz umożliwia 

wykonanie płatności. Moduł ten powinien spełniać wymagania ustawy o rachunkowości. W szczególności 

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przekazania informacji, o których mowa w Art. 10 ust. 1 pkt 3) lit. b)  

i c) oraz pkt 4) tzn.: 

a) wykazu zbiorów danych zawierających informację o zobowiązaniach, z podaniem ich struktury, 

wzajemnych powiązań, 

b) opisu systemu przetwarzania danych (prezentującego: zobowiązania, zobowiązanych, wniesione zapłaty, 

itp.)   

c) sposób ochrony danych finansowych. 

 

Należy pamiętać, że moduł będzie prezentował również dane podatkowe podlegające ochronie wynikającej 

z Ordynacji podatkowej (tajemnica skarbowa) oraz dane osobowe chronione zgodnie z Ustawą o ochronie 

danych osobowych.     

 
PYTANIE 2: 
Pkt 11. „Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co 
najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. 
Gminę Miasta Radomia, ul. J. Kilińskiego 30,” 
Pytanie: 
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Prosimy o wskazanie kodu pocztowego beneficjenta gwarancji, tj. Gminy Miasta Radomia, ul. J. Kilińskiego 
30, W SIWZ rozdział I Zamawiający podaje kod pocztowy 26-610 Radom, natomiast w stopce tego 
dokumentu znajduje się kod 26-600. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2: 
Zamawiający informuje, iż właściwym kodem pocztowym beneficjenta gwarancji - Gminy Miasta Radomia – 
jest 26-610 Radom. 
 
PYTANIE 3: 
Czy dopuszcza się zastosowanie zamiast stanowiskowych tabliczek ledowych 4 znakowych zastosowanie 
stanowiskowych monitorów LCD 18.5” w technologii LED? 
Uzasadnienie: jest to nowsza technologia, która daje dodatkowe korzyści, np. estetyczny layout graficzny 

dostosowany do wymagań Inwestora oraz wyświetlanie statusu stanowiska: 

„CZYNNE/NIECZYNNE/PRZERWA” 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 
 
PYTANIE 4: 
Czy dopuszcza się zastosowanie zamiast terminali przywoławczych z wyświetlaczem LCD i klawiaturą 
zastosowanie terminali przywoławczych z dotykowym wyświetlaczem LCD bez osobnej klawiatury 
Uzasadnienie: jest to nowsza technologia, która jest tańszym rozwiązaniem i zapewnia oszczędność miejsca 

na biurku. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 
 
PYTANIE 5: 

Rozdział X SIWZ (Warunki udziału w postępowaniu dla części nr 1) 

Pkt. 2.3. Zdolności technicznej i zawodowej ppkt. c)  (str. 5 SIWZ) zawiera zapis:  

 
 

Następnie Zamawiający w Sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu dnia 27.02.2017 r. (opublikowane  
01.03.2017 r.) zmienił te warunki na: 
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A następnie w Zmianie sprostowana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 01.03.2017 r. pojawił  się raczej 

ostateczny zapis dot. warunku udziału w postępowaniu w zakresie osób określony jako: 

  

 

W ocenie Wykonawcy do udziału w postępowaniu – jako spełnienie warunku dot. posiadania Zdolności 

technicznej i zawodowej Zamawiający wymaga tylko osób j/w  tj. są wymagane 3 osoby z określonymi 

kwalifikacjami 

 

Natomiast w Formularzu oferty w pkt. 5 widnieje zapis: 

 

5. Deklarujemy, że przeznaczymy do realizacji zamówienia w zakresie wdrażania rozwiązań 

………. osób, z których każda uczestniczyła w realizacji co najmniej 3 projektów polegających na 

wdrożeniu rozwiązań klasy back-office, w tym przynajmniej 1 projektu w sektorze administracji,  

o łącznej wartości wszystkich projektów 2 mln zł . 

 

Który zgodnie z Rozdziałem XXV SIWZ – Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert dot. tego kryterium 

(str. 28 SIWZ) będzie punktowany jak poniżej: 



 

  

  
Urząd Miejski w Radomiu – Biuro Zamówień Publicznych 

ul. Żeromskiego 53 (p. 189), 26-610 Radom, tel. +48 362 08 76, tel./fax: +48 362 02 89, e-mail: bzp@umradom.pl 

Strona 4 z 11 

 
 

Z powyższego zapisu wynika, iż Zamawiający oprócz osób wymaganych do realizacji zamówienia  

w warunkach udziału w postępowaniu (3 osoby o określonych kwalifikacjach) wymaga jeszcze dodatkowo 

osób tj. „Specjalistów ds. wdrożeń”  w ilości od 1 do max 5 osób.  

Czyli jeśli Wykonawca w Formularzu oferty w pkt 5 wskaże, iż „przeznaczy do realizacji zamówienia  

w zakresie wdrażania rozwiązań 1 osobę” otrzyma 1 pkt.  , jeśli zadeklaruje, że 2 osoby to otrzyma 2 pkt. itd.  

Prosimy o potwierdzenie, że zadeklarowana ilość osób w Formularzu oferty w pkt. 5 jest niezależna, od 

podanych osób w Wykazie osób na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu i tylko ta ilość 

będzie brana pod uwagę i odpowiednio punktowana.  

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca poprawnie rozumie ten zapis.     

 

Dzień dobry,  

dosyłam małe sprostowanie, doprecyzowanie do wysłanego wczoraj pytania w piśmie, w ostatnim akapicie: 

Z powyższego zapisu wynika, iż Zamawiający oprócz osób wymaganych do realizacji zamówienia  

w warunkach udziału w postępowaniu (3 osoby o określonych kwalifikacjach) wymaga jeszcze dodatkowo 

osób tj. „Specjalistów ds. wdrożeń”  w ilości od 1 do max 5 osób.  

Czyli jeśli Wykonawca w Formularzu oferty w pkt 5 wskaże, iż „przeznaczy do realizacji zamówienia  

w zakresie wdrażania rozwiązań 1 osobę” otrzyma 1 pkt.  , jeśli zadeklaruje, że 2 osoby to otrzyma 2 pkt. itd.  

Prosimy o potwierdzenie, że zadeklarowana ilość osób w Formularzu oferty w pkt. 5 jest niezależna, od 

podanych osób w Wykazie osób na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu i tylko ta ilość 

będzie brana pod uwagę i odpowiednio punktowana.  

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca poprawnie rozumie ten zapis. 

 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5: 

Zamawiający potwierdza, że zadeklarowana ilość osób w Formularzu oferty w pkt. 5 jest niezależna, od 

podanych osób w Wykazie osób na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu i tylko ta ilość 

będzie odpowiednio punktowana. 

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty w ilości od 1 do 5 za każdego „Specjalistę ds. wdrożeń” w ilości 1 

pkt za każdą osobę. Punkty nie będą przyznawane za osoby wymagane do realizacji zamówienia 

wyszczególnione w Rozdziale X SIWZ pkt 2.3. ppkt c tj. Kierownik Zespołu Wykonawcy, Główny Architekt  
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i Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji. Zamawiający nie przyzna punktów za osoby łączące funkcję 

„Specjalisty ds. wdrożeń” z pozostałymi w/w funkcjami. 

Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji polegającej na zmianie pkt. 5 formularza oferty –szczegóły 

znajdują się w dalszej części niniejszego pisma. 

Ponadto Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia dla 

części 1 zamówienia, wyznaczając go na dzień 28.02.2018 r. Konieczność przesunięcia terminu wynika  

z trudnego i złożonego charakteru toczącego się postępowania, które obejmuje swym zakresem  

zaprojektowanie i wykonanie systemu teleinformatycznego oraz jego integrację z użytkowanymi przez Urząd 

Miejski systemami dziedzinowymi, EZD oraz platformą ePUAP. 

 

W trakcie prowadzonego postępowania wpłynęło ok. 200 pytań od potencjalnych Wykonawców.  

W wyniku przeprowadzonej analizy treści pytań pierwotnych do opisu przedmiotu zamówienia oraz 

pozostałych zagadnień związanych z SIWZ, a także kolejnych pytań do udzielonych odpowiedzi, konieczne  

było dokonanie modyfikacji dokumentacji przetargowej, co automatycznie spowodowało skrócenie realnego 

czasu na realizacje zamówienia. W związku z powyższym planowany wcześniej termin podpisania umowy 

w drugiej połowie marca, stał się nierealny, zaś podpisanie umowy w późniejszym terminie skróci czas dla 

Wykonawcy na realizację zadania. Wobec powyższego Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji –

szczegóły znajdują się w dalszej części niniejszego pisma. 

 
 

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania oraz koniecznością wprowadzenia zmian  
w SIWZ lub złącznikach do SIWZ, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje 
modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób: 
 
1. Zamawiający dokonuje modyfikacji punktu IX SIWZ 
zapis w brzmieniu:  
Część nr 1 - termin realizacji przedmiotu zamówienia: data zakończenia: 20.12.2017 r. 
 
zostaje zastąpiony zapisem: 
Część nr 1 - termin realizacji przedmiotu zamówienia: data zakończenia: 28.02.2018 r. 
 
zaś zapis w brzmieniu:  
 
2) Termin realizacji zamówienia dla 1 części zamówienia: do 20.12.2017 roku z zastrzeżeniem, że termin 
ten dotyczy zakończenia procedury odbiorowej. 
zostaje zastąpiony zapisem: 
 
2) Termin realizacji zamówienia dla 1 części zamówienia: do 28.02.2018 roku z zastrzeżeniem, że termin 
ten dotyczy zakończenia procedury odbiorowej. 
 

 
2. Zamawiający dokonuje modyfikacji w punkcie XXV.2.1.3 SIWZ dodany zostaje zapis w brzmieniu: 
 
Należy używać jednoznacznych, następujących określeń: zero osób (lub 0), jedna osoba (lub 1), dwie osoby 

(lub 2), itd. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże „Specjalisty (-ów) ds. wdrożeń” (tj. wpisze „0”) 

wówczas otrzyma 0 pkt. 

 
 
 
 
 



 

  

  
Urząd Miejski w Radomiu – Biuro Zamówień Publicznych 

ul. Żeromskiego 53 (p. 189), 26-610 Radom, tel. +48 362 08 76, tel./fax: +48 362 02 89, e-mail: bzp@umradom.pl 

Strona 6 z 11 

3. Zamawiający w pkt. IV SIWZ Informacje dodatkowe po pkt 6) dodaje pkt 7) w brzmieniu: 
 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę minimum jednej osoby, która 

będzie realizowała czynności w ramach realizacji przedmiotu umowy dotyczące zgłaszania błędów w dni 

robocze w godz. 7:30 - 15:30, na umowę o pracę. Pozostałe informacje w tym zakresie zostały określone  

w § 25 wzoru umowy dla pierwszej części zamówienia stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. 

4. Zamawiający we wzorze umowy dla pierwszej części zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 3 do 
SIWZ po § 24 „POUFNOŚĆ” dodaje § 25 „ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ” w poniższym 
brzmieniu, natomiast obecny §25 „POSTANOWIENIA KOŃCOWE” staje się § 26: 

 

§ 25 

ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ 

1. Wykonawca oświadcza, że osoby realizujące czynności w ramach przedmiotu umowy dotyczące 
zgłaszania błędów w dni robocze w godz. 7:30 - 15:30 są zatrudnione na umowę o pracę. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu, w terminie 14 dni od podpisania umowy, listę 
zawierającą dane kontaktowe osoby/-ób, przy pomocy których Wykonawca będzie realizował umowę  
w zakresie przyjęcia zgłoszenia wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi zatrudnienie tej/tych osoby/-
ób na umowę o pracę. Lista powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu 
kontaktowy bezpośredni do tej osoby, adres e-mail. 

3. W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy – osób wykonujących czynności, 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu uaktualnionej listy i stosownych 
zaświadczeń, o których mowa w ust. 2. 

4. W przypadku, gdy wykonawca nie dochowa terminu określonego w § 25 ust. 2 Umowy, Zamawiający 
obciąży Wykonawcę karą umowną za każdy dzień zwłoki, w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 19 ust. 1 Umowy. 

 
 

5. W związku z dokonaną zmianą terminu realizacji części 1 zamówienia oraz doprecyzowaniem 
punktu 5 formularza oferty, Zamawiający dokonuje modyfikacji formularza ofertowego dla części 
1 zamówienia.  

 
dotychczasowy zapis w brzmieniu: 

 
5. Deklarujemy, że przeznaczymy do realizacji zamówienia w zakresie wdrażania rozwiązań ………. 
osób, z których każda uczestniczyła w realizacji co najmniej 3 projektów polegających na wdrożeniu 
rozwiązań klasy back-office, w tym przynajmniej 1 projektu w sektorze administracji, o łącznej wartości 
wszystkich projektów 2 mln zł .  

 
otrzymuje brzmienie:  
Deklarujemy, że przeznaczymy do realizacji zamówienia w zakresie wdrażania rozwiązań ………. osób 

(„Specjalistów ds. wdrożeń”), z których każda uczestniczyła w realizacji co najmniej 3 projektów polegających 

na wdrożeniu rozwiązań klasy back-office, w tym przynajmniej 1 projektu w sektorze administracji, o łącznej 

wartości wszystkich projektów 2 mln zł. 

UWAGA!!! Należy używać jednoznacznych, następujących określeń: zero osób (lub 0), jedna osoba (lub 1), 

dwie osoby (lub 2), itd. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże „Specjalisty (-ów) ds. wdrożeń” (tj. wpisze 

„0”) wówczas otrzyma 0 pkt. 

W konsekwencji powyższego dotychczasowy formularz oferty dla części 1 otrzymuje nowe 
brzmienie: 
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Formularz oferty 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

(Nazwa i adres Wykonawcy)  

REGON ............................................... 

      NIP........................................................  

tel./fax ……………………..……………… 

e-mail ………………………..…….…….... 

Zamawiający: Gmina Miasta Radomia 

 Adres do korespondencji: Urząd Miejski w Radomiu 

Biuro Zamówień Publicznych 

ul. Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom  

 

Oferta dla 1 części zamówienia 
 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego  

i oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu pn. „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia”. 

1. Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. IV SIWZ oraz Załączniku nr 1 

do SIWZ zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz na warunkach 

przedstawionych we wzorze umowy, za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości: 

………………………………..………………..……….zł*)  

(słownie…………………………………………………………….………………….……………………………) 

w tym PRAWO OPCJI :  

za realizację zamówienia w zakresie Usług Utrzymania (Wsparcia) – łączna kwota ……………………….. zł brutto 

(za okres 60 miesięcy) w tym podatek VAT:……………………. zł (słownie: ……………………….), w tym za:  

okres od 1 do 12 miesiąca: ……………. zł brutto (w tym podatek VAT: ………………………….…….……..zł), 

okres od 13 do 24 miesiąca: ………..… zł brutto (w tym podatek VAT: ……………………………………… zł), 

okres od 25 do 36 miesiąca: ………….. zł brutto (w tym podatek VAT: ……………………………………… zł), 

okres od 37 do 48 miesiąca: …………... zł brutto (w tym podatek VAT: ………………………………..….… zł), 

okres od 49 do 60 miesiąca: …………... zł brutto (w tym podatek VAT: ……………………………………... zł), 

*) Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie czynności 

opisanych w pkt w pkt. IV SIWZ oraz Załączniku nr 1 do SIWZ. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz 
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podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od 

towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.  

Informujemy, że wybór naszej oferty nie prowadzi / prowadzi1 do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego w następującym zakresie (UWAGA: wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższe informacje w 

przypadku powstania obowiązku podatkowego. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi powinna  odpowiadać nazwom 

wskazanym w Polskiej klasyfikacji wyrobów i usług wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

29.10.2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2008 r. nr 207, poz. 1293, nr 

220, poz. 1435 oraz z 2009 r. nr 33, poz. 256 i nr 222, poz. 1753).): 

1) Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: ……………………….. o wartości (bez kwoty podatku): ……………… zł 

netto, 

2) Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: ……………………….. o wartości (bez kwoty podatku): ……………… zł 

netto, 

1niepotrzebne skreślić 

2. Udzielamy gwarancji na okres …….. miesięcy na warunkach wskazanych we wzorze umowy –  

w przypadku braku wskazania Zamawiający przyjmie minimalny okres wymagany w SIWZ. 

 

3. Zobowiązujemy się do skrócenia terminów usuwania błędów Krytycznych i Istotnych (Czas Naprawy)  

w stosunku do wymaganych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia o ..…. godzin –  

w przypadku braku wskazania Zamawiający przyjmie termin wskazany we wzorze Umowy. 

 

4. Oferowany przez nas sprzęt spełnia kryterium efektywności energetycznej: 

a. serwery posiadają oznaczenie „Energy Star”1, 

b. macierze dyskowe posiadają oznaczenie „Energy Star”1, 

1niepotrzebne skreślić 

 

5. Deklarujemy, że przeznaczymy do realizacji zamówienia w zakresie wdrażania rozwiązań ………. osób 

(„Specjalistów ds. wdrożeń”), z których każda uczestniczyła w realizacji co najmniej 3 projektów polegających 

na wdrożeniu rozwiązań klasy back-office, w tym przynajmniej 1 projektu w sektorze administracji, o łącznej 

wartości wszystkich projektów 2 mln zł. 

UWAGA!!! Należy używać jednoznacznych, następujących określeń: zero osób (lub 0), jedna osoba (lub 1), 

dwie osoby (lub 2), itd. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże „Specjalisty (-ów) ds. wdrożeń” (tj. wpisze 

„0”) wówczas otrzyma 0 pkt. 

 

6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: data zakończenia: 28.02.2018r. 
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7. Wadium w kwocie 40 000,00 zł zostało uiszczone w dniu ………………..  

Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy do oferty. Wadium wpłacone w pieniądzu prosimy 

zwrócić na rachunek bankowy: ……………………………….…………………………..……………………… 

 

8. Uważam (-y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 

 

9. Wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązuję/zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 

oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez 

zamawiającego. 

 

10. Zostałem/zostaliśmy poinformowany (-i), że nie później niż w terminie składania ofert mogę/możemy zgodnie 

z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z 

późn. zm.) zastrzec, iż Zamawiający nie będzie mógł udostępnić informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, po uprzednim wykazaniu 

przeze mnie/nas, nie później jednak niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informację stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

11. Przed podpisaniem umowy zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w wysokości 10% ceny ofertowej (łącznie z częścią opcjonalną). 

 

12. W przypadku odstąpienia przez nas od zawarcia umowy nie będziemy rościć pretensji do wpłaconego 

wadium. 

 

13. Nie będziemy rościć pretensji w przypadku zatrzymania przez Zamawiającego wadium wraz z odsetkami, 

jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po 

naszej stronie, nie złożymy oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa  

w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyrazimy zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co będzie powodowało brak możliwości wybrania 

złożonej przez nas oferty jako najkorzystniejszej. 

 
14. Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części 

niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom: 
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L.p

. 

Nazwa części zamówienia i Nazwa Podwykonawcy 

1.  

 

UWAGA !!!!  

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  

o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące 

tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r.  

poz. 352). 

Poniżej wskazuję źródła, w których za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, Zamawiający 

może uzyskać odpowiednie oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa  

w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp (brak podstaw do wykluczenia), w szczególności adresy rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) oraz/lub postępowanie, 

w którym u Zamawiającego znajdują się odpowiednie oświadczenia lub dokumenty.   

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

 

Data    .................................................                                                                                                             

…………......................................................................................... 

    (Podpis i pieczęć  wykonawcy/ 

  osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp 

przedłuża termin składania ofert, ustalając go na dzień: 03.04.2017 r., godz. 09:00. Jednocześnie 
otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2017 r. o godz. 09:30. 

 
 

W związku ze zmianą terminu Zamawiający dokonuje również modyfikacji treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:  
 
w pkt. XXI ust. 1 i 2 SIWZ zapis w brzmieniu:  
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana 

Kilińskiego 30, pokój 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53 I piętro) w terminie do dnia 21.03.2017r. do 
godz. 09:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać 
oznaczenia: 

 
"Oferta na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu 

pn. „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia”, 
znak BZP.271.1.1201.2016.PF” oraz „Nie otwierać przed 21.03.2017r. godz. 09:30” 

 
zostaje zastąpiony zapisem: 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana 

Kilińskiego 30, pokój 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53 I piętro) w terminie do dnia 03.04.2017r. do 
godz. 09:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać 
oznaczenia: 

 
"Oferta na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do realizacji 

projektu pn. „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia”, 
znak BZP.271.1.1201.2016.PF” oraz „Nie otwierać przed 03.04.2017r. godz. 09:30” 

 
w pkt. XXII ust. 1 SIWZ zapis w brzmieniu:  
 
Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana 
Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) w dniu 21.03.2017r. o godz. 09:30. 

 
zostaje zastąpiony zapisem: 
 
Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana 
Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) w dniu 03.04.2017r. o godz. 09:30. 

 

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 

    Z up. Prezydenta Miasta  
                  Aneta Ćwiklińska 

                   Kierownik Biura Zamówień Publicznych 
 


