Nowy Wiśnicz, 2 stycznia 2014 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu
komputerowego w ramach realizacji projektu Informatyzacja Samodzielnego Publicznego
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu wraz z wdrożeniem nowych usług
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś
Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2
Rozwój społeczeństwa informacyjnego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(znak sprawy: 2/2013)
Szanowni Państwo
Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu
komputerowego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęły wnioski
o wyjaśnienie treści siwz. W związku z powyższym, zgodnie z treścią art. 38 ust. 1a ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907),
Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
PYTANIE 1
Urządzenie wielofunkcyjne A4 mono i kolor – 1 sztuka – czy Zamawiający dopuści urządzenie
obsługujące gramaturę papieru 64 – 250 g/m2?
ODPOWIEDŹ 1
Zamawiający dopuszcza urządzenie obsługujące gramaturę papieru 64 – 250 g/m2. W związku
z powyższym wykonawcy składający ofertę na urządzenie o takim parametrze zobowiązani są
uwzględnić powyższe w treści oferty (załącznik nr 2 do siwz).
PYTANIE 2
Dokumenty poświadczające spełnianie wymogów certyfikacyjnych dostarczane przez
producentów (ISO, CE itp.) funkcjonują na polskim rynku m. in. w języku angielskim i są w tym
języku powszechnie akceptowane, również w postępowaniach przetargowych prowadzonych
przez administrację publiczną. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści załączenie tych
dokumentów w języku angielskim, bez tłumaczenia na język polski?
ODPOWIEDŹ 2
Zamawiający dopuszcza złożenie żądanych w siwz certyfikatów w języku angielskim, bez
tłumaczenia na język polski.

Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 12a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 10 stycznia 2014 r. do godz. 11.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 stycznia 2014 r. o godz. 11.30.
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.
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