Warszawa dnia 16.07.2020 r.
Strona WWW
ZMIANY SIWZ NR 3

dot. COI-ZAK.262.19.2020

Centralny Ośrodek Informatyki, działając jako Zamawiający, w postępowaniu na dostawę
urządzenia drukującego oraz zapewnienie usługi serwisu na okres 36 miesięcy – COIZAK.262.19.2020, informuje że na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), przedstawia poniżej treść pytania
Wykonawcy wraz z udzieloną odpowiedzią:
Pytanie:
Chciałabym zwrócić uwagę na błąd jaki pojawił się w formularzu „Oferta” w pkt. 5.3. (tabela).

Jeżeli w pozycji „Opłata za wydruk A4 (tzw. opłata za Click)” (kol.3) wpiszę cenę za wydrukowanie 1 str.
A4 to jaką wartość powinnam wpisać w tej samej kolumnie w pozycji „Razem”? Cena urządzenia + cena
1 str. A4? Czy ta komórka nie powinna być zablokowana?
Sumę wartości całkowitej netto (urządzenie + wydruki) powinno się wpisać raczej w kolumnie 4.

Odpowiedź i zmiana SIWZ:

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w punkcie 5.3 Oferty, Rozdziału IV SIWZ Formularza
Oferty wraz z załącznikami, który otrzymuje brzmienie:
5.3. cena razem brutto oferty za realizację całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami zawartymi w
SIWZ

wynosi:

…………………………………….zł

(słownie:

………………………………………………….), zgodnie z wyliczeniem zawartym w poniższej tabeli
cenowej:

Oferowane usługi

Kol..1

Ilość

Cena netto w
zł

Kol. 2

Kol. 3

Wartość
całkowita
netto w zł
(kol.2 x
kol. 3)

Stawka
podatku
VAT w
%

Wartość
podatku
VAT
w złotych
(kol. 4 x
kol. 5)

Razem
brutto w
zł
(kol. 4 +
kol. 6)

Kol. 4

Kol. 5

Kol. 6

Kol. 7

1

Dostawa Urządzenia
Producent ………………*
Typ………………………….*
Marka……………………..*
Opłata za wydruk A4 (tzw. opłata za
Click)

12 600 000

(**)

RAZEM
** Opłata za wydruk A4 - opłata za 1 Click powinna być podana w złotych z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Wartość
całkowitą netto i brutto za click należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5
i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składnia i otwarcia ofert do dnia 22.07.2020
r. i zmianie ulegają:

1)

ust. 18.5. otrzymuje brzmienie:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w nieprzekraczalnym
terminie:
do dnia

2)

22/07/2020 r.

do godz.

11:00

ust. 18.7. otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez transmisję online dostępną na stronie internetowej:
https://www.youtube.com/channel/UC_QmMH9HJA6RMc7oYKXVFBg
W dniu

22/07/2020 r.

Niniejsze zmiany stanowią integralną część SIWZ.

o godz.

14:00

Załącznik:
Skorygowany Rozdział IV SIWZ uwzględniający powyższą zmianę.

/-/Stanisław Chajewski
Dyrektor Departamentu Prawnego

