
         
      

 
 

 
 

 
Postępowanie przetargowe nr IMOL/ZP/04/2021 

 

Warszawa, dnia 14.07.2021 r. 

 

Numer postępowania: IMOL/ZP/04/2021 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ 

 

Dotyczy: Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i oprogramowania dla 

Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk 

 

Działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ  

w następującym zakresie: 

 

1. Zamawiający w Załączniku nr 2a do SWZ (Formularz cenowy) dla części I uzupełnia wymagane dane o: 

model, producenta, numer katalogowy dostawcy, numer katalogowy producenta. 

2. Zamawiający w Załączniku nr 2a do SWZ (Formularz cenowy) dla części II uzupełnia wymagane dane o: 

model, producenta, numer katalogowy dostawcy, numer katalogowy producenta. 

3. Zamawiający w Załączniku nr 2a do SWZ (Formularz cenowy) dla części III uzupełnia wymagane dane o: 

numer katalogowy dostawcy, numer katalogowy producenta.  

4. Zamawiający w Załączniku nr 2a do SWZ (Formularz cenowy) dla części IV uzupełnia wymagane dane o: 

numer katalogowy dostawcy, numer katalogowy producenta.  

5. Zamawiający w Załączniku nr 2a do SWZ (Formularz cenowy) dla części V uzupełnia wymagane dane o: 

model, producenta, numer katalogowy dostawcy, numer katalogowy producenta. 

6. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SWZ (OPZ) dla części III modyfikuje pozycję Adobe Photoshop 

Elements 2021 Win Polish Win (licencja wieczysta) usuwając podwójnie wprowadzony zapis „Win”. 

7. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SWZ (OPZ) dla części III modyfikuje pozycję Adobe Acrobat Pro DC 

Standard Polish (licencja roczna) usuwając zapis „Standard”. 

8. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SWZ (OPZ) dla części III modyfikuje pozycje: 

a. ABBYY FineReader 15 Std Edu PL (licencja wieczysta) 

b. ABBYY FineReader 15 Std Edu PL Upg (licencja wieczysta) 

c. ABBYY FineReader 15 Pro for Mac Edu EN (licencja wieczysta) 

d. ABBYY FineReader 15 Pro for Mac Edu EN Upg (licencja wieczysta) 

usuwając zapis „Edu”. 

9. Formularz cenowy stanowiący załącznik 2a dla części III zostaje dostosowany do zmodyfikowanego OPZ 

(Załącznik nr 1 do SWZ) i stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji. 
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10. Zamawiający w Załączniku nr 2a do SWZ (Formularz cenowy po modyfikacji) dla części III zmienia ilość 

sztuk: 

a. Adobe Photoshop Elements 2021 Mac English Win (licencja wieczysta) z 8 sztuk na 16 sztuk 

b. Adobe Premiere Elements 2021 Mac English (licencja wieczysta) z 1 sztuki na 2 sztuki 

c. Adobe PHSP & PREM Elements 2021 Mac English (licencja wieczysta) z 1 sztuki na 2 sztuki 

 

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców 

dotyczące przedmiotowego postępowania: 

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej dopuści 

dokument w postaci: informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, że posiadamy 

środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wskazane przez Zamawiającego - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia tej informacji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający doprecyzowuje zapis w rozdziale IV ust. 5 pkt 3: 

„w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

- informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, że wykonawca posiada środki 

finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż  150 000,00 zł. w okresie nie wcześniejszym 

niż 3 miesiące przed jej złożeniem – dot. części I; 

- informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, że wykonawca posiada środki 

finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00 zł. w okresie nie wcześniejszym niż 

3 miesiące przed jej złożeniem – dot. części V”.  

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający dopuści żeby ten sam dokument spełniający powyższy warunek (informacja z banku) w części I 

spełniał także warunek w części V i został dołączony do dokumentacji dla części V? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku złożenia oferty przez tego samego wykonawcę dla części I i V 

dopuszcza możliwość złożenia tego samego dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku udziału  

w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej dla części I i V jeśli wykonawca będzie posiadał 

środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł. 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej 
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oczekuje przesłania Wykazu dostaw, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ (co najmniej dwóch dostaw), 

wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane należycie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający doprecyzowuje zapis w rozdziale IV ust. 5 pkt 4: 

„w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:  

- wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy –– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, 

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca  

z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;  

w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - zgodnie  

z załącznikiem nr 6 do SWZ (odpowiednio dla danej części zamówienia) i spełniać wymagania opisane 

w Rozdziale IV ust. 3 pkt 4”. 

 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający dopuści żeby te same dostawy spełniające warunek w części I spełniały także warunek 

w części V i zostały wykazane w załączniku nr 6 do SWZ dla części V? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku złożenia oferty przez tego samego wykonawcę dla części I i V 

dopuszcza możliwość złożenia tego samego dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku udziału  

w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej dla części I i V jeśli wykonawca w wykazie usług 

wykaże dostawy tożsame z przedmiotem zamówienia odpowiednio dla każdej części a ich wartość będzie nie 

mniejsza niż 200 000,00 zł. 

 

Pytanie 5 

Drukarka monochromatyczna: 

Czy Zamawiający zaakceptuje drukarkę, która posiada automatyczny podajnik ręczny na 50 arkuszy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zaakceptuje drukarkę, która posiada automatyczny podajnik ręczny na 50 arkuszy. 

 

 

 



         
      

 
 

 
 

 
Postępowanie przetargowe nr IMOL/ZP/04/2021 

 

Pytanie 6 

Drukarka monochromatyczna: 

Czy Zamawiający zaakceptuje drukarkę, która posiada zużycie energii w trakcie drukowania 620W? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zaakceptuje drukarkę, która posiada zużycie energii w trakcie drukowania 620W pod warunkiem 

zachowania pozostałych parametrów wymaganych w OPZ czyli mały wymiar i waga do 9kg. 

 

Pytanie 7 

Drukarka monochromatyczna: 

Czy Zamawiający zaakceptuje drukarkę, która waży 14 kg? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zaakceptuje drukarki o wadze przekraczającej 9kg. 

 

Pytanie 8 

Drukarka kolorowa I: 

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie, które posiada automatyczny podajnik ręczny na 75 arkuszy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zaakceptuje drukarkę, która posiada automatyczny podajnik ręczny na 75 arkuszy. 

 

Pytanie 9 

Drukarka kolorowa I: 

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie, które waży 24kg? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zaakceptuje urządzenie, które waży maksymalnie 24kg. 

 

Pytanie 10 

Czy Zamawiający jest uprawniony do licencji edukacyjnych? Jeżeli nie to prosimy o podanie do jakiego rodzaju 

licencji uprawniony jest Zamawiający: komercyjne czy rządowe? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie jest uprawniony do korzystania z licencji edukacyjnych. Zapisy wskazujące  

na oprogramowanie dla instytucji edukacyjnych zostały usunięte w OPZ oraz formularzach cenowych. 

Zamawiający jest upoważniony do licencji komercyjnych. 

 

Pytanie 11 

Poniższe licencje pracują tylko w systemie Windows. Czy dopuszczają Państwo zaproponowanie licencji  

w języku angielskim które działają w MacOS? 
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Photoshop Elements 2021 v.2021 PL Win AOO 

PHSP & PREM Elements 2021 v.2021 PL Win AOO 

Premiere Elements 2021 v.2021 PL Win AOO 

Odpowiedzi:  

Zamawiający wykreślił z OPZ dla części III oraz z formularza cenowego oprogramowanie w języku polskim 

wskazane w zapytaniu zwiększając odpowiednio ilość licencji w języku angielskim. 

 

Pytanie 12 

Podany produkt: "Adobe Acrobat Pro DC Standard Polish (licencja roczna)" nie istnieje. Program Acrobat 

może być w wersji Pro lub Standard, które różnią się ceną i funkcjonalnością. Proszę jednoznacznie określić w 

jakiej wersji ma być program na tej pozycji: Pro czy Standard? Bez dokonania tej zmiany porównanie złożonych 

ofert będzie niemożliwe i postępowanie w tej części będzie wymagało unieważnienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał odpowiedniej modyfikacji w OPZ dla części III oraz formularza cenowego usuwając zapis 

„Standardowa”. 

 

Pytanie 13 

Podany produkt: "Adobe Photoshop Elements 2021Mac Polish Win (licencja wieczysta)" nie istnieje. 

Oprogramowanie w wersji multiplatformowej, tj. namacOS i Windows jednocześnie dostępne jest tylko w wersji 

angielskiej. Podobnie ma się sytuacja z wersją tylko na macOS - dostępna tylko w wersji angielskiej. Wnoszę 

o  zmianę języka na angielski. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wykreślił z OPZ dla części III oraz z formularza cenowego oprogramowanie w języku polskim 

wskazane w zapytaniu zwiększając odpowiednio ilość licencji w języku angielskim. 

 

Pytanie 14 

"Adobe Premiere Elements 2021 Mac Polish (licencja wieczysta)" oraz Adobe PHSP & PREM Elements 2021 

Mac Polish (licencja wieczysta)". Podane programy nie występują w wersji polskiej. Wersja na macOS jest tylko 

w wersji angielskiej. Wnoszę o zmianę na wersję angielską. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wykreślił z OPZ dla części III oraz z formularza cenowego oprogramowanie w języku polskim 

wskazane w zapytaniu zwiększając odpowiednio ilość licencji w języku angielskim. 

 

1. Z uwagi na powyższe zmiany oraz udzielone wyjaśnienia  Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert 

do dnia 20.07.2021 r. do godziny 10:00 oraz termin otwarcia ofert do dnia 20.07.2021 r. do godz. 10:30. 

2. W konsekwencji powyższych zmian Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 
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terminu składania ofert tj.: do dnia 18.08.2021 r. 

3. W załączeniu Opis przedmiotu zamówienia dla części III (Załącznik 1 do SWZ) po modyfikacji. 

4. W załączeniu formularze cenowe po modyfikacji (Załącznik 2a do SWZ) – odpowiednio dla danej części 

zamówienia. 

5. Modyfikacja oraz odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego na powyższe pytania stanowią integralną 

część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział  

w postępowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor 

Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów 

i  Maszyn Molekularnych 

Prof. dr hab. Agnieszka Chacińska 

(dokument podpisano elektronicznie) 
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