
Instytut Matki i Dziecka 
Ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa 
www.imid.med.pl 

 

     
Institute of Mother and Child 
L’Institut de la Mère et de l’Enfant 

      Warszawa, 3 stycznia 2017 roku 
A/ZP/SZP.251-43/16 
 

  WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ II 
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-43/16 na: 
 

„Dostawę wraz z wdrożeniem licencji i pakietów Microsoft   

w Instytucie Matki i Dziecka ” 

Pytanie nr 1 - dotyczy Załącznik nr 4 do SIWZ (Wzór Umowy) 
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie postanowień § 5 oraz 
§ 6 Wzoru Umowy dotyczących wynagrodzenia oraz sposobu wystawiania faktur tj. czy 
Wykonawca ma wystawiać odrębne faktury  za każdy kwartał użytkowania licencji począwszy 
od dnia dokonaniu odbioru licencji (3 lata = 12 faktur), czy też sposób w jaki wynagrodzenie 
ma być wypłacane jest odmienny od przyjętego przez Wykonawcę, a jeżeli tak to jaki ? 
Odpowiedź nr 1 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wystawił odrębne faktury za każdy kwartał 
użytkowania licencji począwszy od dnia dokonania odbioru licencji z podziałem na 3 lata tj. 
12 faktur, uwzględniając:  
- w I roku wynagrodzenie rozłożone na 4 kwartały obejmujące koszty związane z realizacją 
Części I (licencje za okres pierwszych 12 miesięcy oraz licencje na czas bezterminowy), 
Części II i III przedmiotu umowy (4 faktury), 
- w II roku wynagrodzenie rozłożone na 4 kwartały w zakresie korzystania z licencji Części I 
przedmiotu umowy na okres kolejnych 12 miesięcy (4 faktury), 
- w III roku wynagrodzenie rozłożone na 4 kwartały w zakresie korzystania z licencji Części I 
przedmiotu umowy na okres kolejnych 12 miesięcy (4 faktury). 
 
Pytanie nr 2 
Zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert w w/w przetargu ze względu na 
brak członków zarządu ……………………. uprawnionych do podpisywania dokumentów  
i oświadczeń. Ponadto w związku ze wzmożonym okresem urlopowym wyznaczony termin 
05.01.2017 jest zbyt krótki na rzetelne przygotowanie oferty. Zatem wnoszę o przesunięcie 
terminu składania ofert na dzień 10.01.2017.   
Odpowiedź nr 2 
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert. 
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Wyjaśnienia treści SIWZ II zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego 
www.imid.med.pl w dniu 3 stycznia 2017 r. 
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