
 
 

Grudziądz, dnia 27.09.2018 r.  

 

 

Do wszystkich Wykonawców  

ZP- /18 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie opieki serwisowej 

systemu informatycznego SIMPLE ERP (znak sprawy: TI/3/PN/18). 

 

Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), że w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie opieki serwisowej systemu 

informatycznego SIMPLE ERP (znak sprawy: TI/3/PN/18), wpłynęły zapytania  

(nr 2), do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści: 

 

1. Zapytanie: 

,, Pytanie 1  

W związku z udzieleniem przez Zamawiającego odpowiedzi na zapytanie nr 3, prosimy  

o potwierdzenie, że zakres przedmiotowego postępowania dotyczy również dostawy bazy 

danych (MS SQL) do systemu Simple ERP. Prosimy również o podanie wersji aktualnie 

użytkowanej bazy danych, która jest w posiadaniu Zamawiającego- jest to niezbędne do 

prawidłowego wyliczenia wartości oferty”. 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że zakres przedmiotowego 

postępowania nie obejmuje dostawy bazy danych (MS SQL) do systemu Simple ERP. 

Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu następującej bazy danych: Microsoft 

SQL Server Enterprise Edition (64-bit) 2008 R2.  

 

2. Zapytanie: 

,, Pytanie 2 

W związku z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie nr 13 Wykonawca informuję, że 

sprzedaż ratalna obaczona jest dodatkowym obciążeniem finansowym dla Wykonawcy, 

który to musi zabezpieczyć środki finansowe na jednorazowe opłacone podatku VAT  

i dochodowego od całości wartości umowy oraz doliczenie do ceny kosztu pieniądza. 

W związku z powyższym zwracamy się o ponowna analizę powyższych zapisów  

i wykreślenia zapisów dotyczących rat i zastąpienie ich ryczałtem bądź okresem 

rozliczeniowym.” 

 

 

 

 

 

 



 
 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że płatność za przedmiot 

zamówienia nie następuje w sprzedaży ratalnej zgodnie z rozumowaniem 

Wykonawcy. Wskazać należy, że płatność będzie dokonywana w systemie 

miesięcznym na podstawie każdorazowo wystawionej faktury zgodnie z zapisem § 2 

OWU. Wykonawca nie obciąży jednorazowo Zamawiającego, co byłoby 

odzwierciedleniem zabezpieczenia środków finansowych na jednorazowe obciążenie 

opłaty podatku VAT. Faktury będą wystawiane cyklicznie (przez 24 miesiące)  

w poszczególnych miesiącach w związku z powyższym podatek VAT będzie płatny 

również za dany miesiąc.  

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonał zmiany treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie składania i otwarcia ofert następująco: 

1. W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział X ust. 9 OPIS 

SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT w zw. z art. 38 ust. 4 i art. 12a PZP 

wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą: 

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób 

gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej 

nienaruszalność do terminu  otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według 

poniższego wzoru: 

 „Przetarg nieograniczony – świadczenie opieki serwisowej dla systemu  

informatycznego SIMPLE ERP" 

                                                          oraz 

                                         Znak sprawy: TI/3/PN/18 

                           „Nie otwierać przed 02.10.2018 r. godz. 12.30”. 

Na kopercie umieścić należy w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu  nazwę 

Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). 

Brak prawidłowego oznakowania może spowodować uznanie przez Zamawiającego 

otrzymania zwykłej korespondencji nie stanowiącej oferty w postępowaniu”. 

2. W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XI ust. 1 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT wykreśla się 

dotychczasową treść zastępując następującą: 

,, Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu 

Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17,  

86-300 Grudziądz, Budynek T, I piętro, pok. nr 108 a, codziennie od godz. 8.00 do godz. 

14.00 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do 02.10.2018 r. do godz. 12.00”. 
 

3.  W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XI ust. 3 

MIEJSCE  ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA wykreśla się 

dotychczasową treść zastępując następującą: 

,,Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława 

Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter Dział Zamówień 

Publicznych w dniu 02.10.2018 r. o godz. 12.30. Wykonawcy mogą być obecni przy 

otwieraniu ofert”. 

 


