Warszawa, dnia 11 lutego 2021 r.
Strona WWW
Dotyczy postępowania: COI-ZAK.262.32.2020
WYJAŚNIENIA I ZMIANA SIWZ NR 2
Centralny Ośrodek Informatyki, działając jako Zamawiający, w postępowaniu na dostawę
oprogramowania Red Hat JBoss lub równoważnego wraz z usługą wsparcia technicznego na okres 36
miesięcy na potrzeby RDP, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020 z późn. zm.), który stanowi,
że do postępowań o udzielenie zamówienia, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, wszczętych
i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe oraz na
podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z
2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), przedstawia poniżej treść pytania Wykonawcy wraz z udzieloną
odpowiedzią oraz zmianę SIWZ:
PYTANIE NR 5:
w związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem na Dostawę oprogramowania Red Hat JBoss,
zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji, czy jest to dla Państwa nowy zakup, czy też jest to
odnowienie? Jeśli jest to odnowienie, poprosimy o podanie nr contractu.
ODPOWIEDŹ:
W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający wyjaśnia że jest to nowy zakup.
Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp przedłuża termin składania
ofert do dnia 22/02/2021 r. do godz. 11:00.
Odpowiednio zmianie ulegają zapisy w rozdziale I SIWZ:
18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
18.1 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
22/02/2021 r.
do godz.
11:00
18.3 Otwarcie ofert nastąpi poprzez transmisję online na kanale prowadzonym przez Zamawiającego
w serwisie YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UC_QmMH9HJA6RMc7oYKXVFBg
W dniu
22/02/2021 r.
o godz.

13:00

Niniejsze odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część SIWZ.
/-/ Katarzyna Wasilewska
Dyrektor Generalny
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