Warszawa, dnia 19 lutego 2021 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
CUS/ZP/8/2020; TED: 2020/S 255-641662
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostarczenie i wdrożenie Części I
podsystemu koordynacji i monitoringu usług opiekuńczych w środowisku wraz z usługami serwisu
gwarancyjnego w ramach implementacji Systemu „E-Opieka”
I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje że ponownie wpłynęły
zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”.
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami –
jako załącznik do niniejszego pisma.
II. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W wyniku udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców Zamawiający, działając na podstawie art. 38
ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany SIWZ poprzez zmianę zapisów:
 w SIWZ (w części XI ust. 8 i 9),
 w Załączniku nr 1 do SIWZ (OPZ),
 w załączniku nr 1 do OPZ (Projekt podsystemu)
 w Załączniku nr 9 do SIWZ (Umowa).

Teksty jednolite zmienionych cytowanych wyżej załączników ze zmianami oznaczonymi w kolorze
zielonym, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.
III.

Zamawiający, informuje, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert., tj.
Termin składania ofert: 25.02.2021 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2021 r. godz. 10:15
Wobec powyższego - działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp - zmienia treść Część XI ust. 8 i 9
SIWZ w ten sposób, że:
dotychczasowa treść ust. 8 i 9 w brzmieniu:
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„(…)
8. Termin składania ofert: 22.02.2021 r. godz. 10:00
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2021 r. godz. 10.15.(…)”
otrzymuje brzmienie:
„(…)
8. Termin składania ofert: 25.02.2021 r. godz. 10:00
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2021 r. godz. 10.15.(…)”
IV. W związku z odpowiedzią Zamawiającego z 4.02.2021 r. na pytanie 248, że „zgodnie z treścią załącznika E
(wymaganie architektoniczne), Zamawiający udostępni zasoby w postaci Miejskiej Chmury Obliczeniowej,
Własnym Centrum Danych w wewnętrznej sieci UM lub chmury publicznej.”, Zamawiający zmienia treść
Załącznika nr 1 do OPZ – Projekt podsystemu – w części 7.3 „Wymagania dotyczące skalowalności”
poprzez usunięcie drugiej kropki pod tabelą nr 11 oraz zmianie trzeciej kropki na brzmienie:
„zaprojektowanie Podsystemu dającego możliwość współdziałania z urządzeniami zapewaniającymi
równoważenie obciążenia (load balancing),”.

Wykonawcy są zobowiązani dostosować zmiany, o których mowa w niniejszym piśmie, w zakresie sporządzania
ofert oraz wymagań związanych ze złożeniem oferty.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.
Powyższe zmiany oraz udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

(-) Marta Sadurska
dyrektor Centrum Usług Społecznych
„Społeczna Warszawa”
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