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Do wszystkich uczestników postępowania
Dotyczy: „Zakup usługi kompleksowej ochrony antywirusowej stacji roboczych i serwerów”
I. Centrum Informatyki Resortu Finansów, zwane dalej „Zamawiającym”, działając
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:
Pytanie dotyczy zapisu w pkt 17 Rozdział XVIII SIWZ.
Weryfikacja przez Zamawiającego dokumentu, o którym mowa w punkcie 16 nastąpi na
podstawie wyniku z przeprowadzonego testu przedmiotu zamówienia. Sposób oraz zakres
przeprowadzenia testu opisany został w Załączniku nr A2 do SIWZ. Zamawiający, po
potwierdzeniu spełnienia przez Wykonawcę z najkorzystniejszym bilansem ceny oraz
wskazanych w SIWZ kryteriów oceny oferty warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia z postepowania , poinformuje z 3 dniowym wyprzedzeniem o miejscu
oraz terminie przeprowadzenia niniejszego testu. Test przeprowadzany będzie w siedzibie
Zamawiającego przez przedstawiciela Zamawiającego na środowisku oraz narzędziach
dostarczonych przez Wykonawcę na czas przeprowadzenia testu. W czasie weryfikacji wyników
testu niezbędna jest obecność Wykonawcy. Test zakończy się podpisaniem Arkusza Testowego
potwierdzającego spełnienie / nie spełnienie warunków opisanych w Załączniku nr A2 do SIWZ.
Negatywny wynik testu w podanym przez Zamawiającego terminie skutkować będzie
odrzuceniem oferty Wykonawcy, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
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W cytowanym punkcie Zamawiający odwołuje się do załącznika A2, który w wykazie
załączników do SIWZ nie został wymieniony. Prosimy o dołączenie treści załącznika A2 do
SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż nie ma załącznika A2 do SIWZ, nastąpiła pomyłka w oznaczeniu
załącznika w treści pkt. 17 w Rozdziale XVIII SIWZ. Zamawiajacy poprawił oznaczenie
załącznika w powyższym punkcie.
II. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia: Rozdział XVIII – Wykaz oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w pkt 16 i pkt 17; której treść została ujednolicona, wprowadzone zmiany
zaznaczono kolorem czerwonym.
Niniejsze wyjaśnienia oraz wprowadzone zmiany stanowią integralną część SIWZ.
Termin, godzina i miejsce składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

DYREKTOR
Centrum Informatyki
Resortu Finansów
Piotr Gnich
/podpis na oryginale/
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