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WORD/OR/382/15-10/2019 

                                                                     

      

ZAPYTANIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO 

     Nr sprawy WORD/OR/382/15-1/2019 z dnia 24.09.2019 

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy, jako Zamawiający w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 

2018r. poz. 1986 tj. z późn. zm.) otrzymał od Wykonawcy niżej wymienione pytania o treści: 

 

PISMO WYKONAWCY  

 

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego nieograniczonego, którego przedmiotem 

jest „DOSTAWA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA 

RUCHU DROGOWEGO W LEGNICY” o nr WORD/OR/382/15-3/2019 r. oraz odpowiedzi na zadane 

pytania, proszę o doprecyzowanie odpowiedzi na ponowne pytania: 

 

1. Pytanie zadane w dniu 30.09.2019r.: „Czy wprowadzony zapis w SIWZ rozdział 2 pkt 2.4 podp. 3 

nie jest oczywistą omyłką. Projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ w § 1 ust. 5, jako 

dzień roboczy sobotę wskazuje przedział czasowy od 07:00-15:00. 

 Opowiedź Zamawiającego z dnia 03.10.2019r.: „Tak wskazany przedział czasowy od 07:00 do 

15:00 w dzień roboczy sobotę jest oczywistą omyłką pisarską. Zamawiający wskazuje przedział 

od 07:30 do 15:30.” 

Ponowne pytanie: „Zamawiający jednoznacznie poinformował o oczywistej omyłce, więc 

dlaczego zmianie uległo okno czasowe na świadczenie usługi na 7:30 do 15:30. Pytanie dotyczyło 

różnych wartości w SIWZ i Umowie od 07:00 do 15:00, od 08:00 do 16:00” 

 

2. Pytanie zadane w dniu 30.09.2019r.: „ Czy zamawiający dokona zmian w Infrastrukturze  

Sprzętowej zgodnie z wykazanymi minimalnymi wymaganiami dla Serwerów oraz stacji roboczych 

jeżeli będzie wymagało tego optymalne działanie oprogramowania STW” 

 Opowiedź Zamawiającego z dnia 03.10.2019r.: „Zamawiający rozważy możliwość wymiany 

infrastruktury sprzętowej” 

Ponowne pytanie:” Jakimi kryteriami będzie kierował się Zamawiający podczas rozważania 

możlwości wymiany infrastruktury sprzętowej w przypadku, kiedy wymiana będzie konieczna dla 

optymalnego działania oprogramowania STW” 

 

Odpowiedzi Zamawiajacego na przedstawione pytania: 

 
Ad. 1 
Zamawiający błędnie wskazał przedział czasowy (sobota) od 7:30 do 15:30. Zarówno w SIWZ rozdział 
2 pkt 2.4 podp. 3, jak i w § 1 ust. 5 Umowy, przedział czasowy winien być określony od 07:00 do 
15:00. 
 
Ad. 2 
Zamawiający w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi nie planuje wymiany infrastruktury sprzętowej.  
W przypadku, kiedy wymiana będzie konieczna dla optymalnego działania oprogramowania STW, 
Zamawiający dokona stosownej wymiany. 
 
 
 
 
 

 


