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Elbląg, dn. 29-10-2018 r. 
L.dz. ZP/PN/2312/22/2494/2018 

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 
ZP/PN/2312/22/2318/2018 z dnia 23-10-2018 r. na: Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Elblągu 

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W odpowiedzi na zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 
które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 25-10-2018 r. oraz w dniu 26-10-2018 r., na podstawie art. 38 ust. 
1 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2018.1986 z późn.zm)-
dalej PZP, Zamawiający wyjaśnia i zmienia zapisy zawarte w treści SIWZ - w zakresie III części zamówienia 
Dostawa oprogramowania do symulacji przepływów metodą objętości skończonych dla Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Elblągu. 

I. Pytanie Wykonawcy: 
W nawiązaniu do numeru postępowania ZP/PN/2312/22/2318/2018 część III, proszę o udzielenie informacji, 
czy istnieje możliwość zmiany zapisów w załączniku nr 1 opis przedmiotu zamówienia dot. części III, 
mianowicie: 
VI. Część III zamówienia Dostawa oprogramowania do symulacji przepływów metodą objętości 
skończonych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

i) posiada polski interfejs użytkownika- NIE POSIADA POLSKIEGO INTERFEJSU 
UŻYTKOWNIKA 

k) standardowo umożliwia skalowalne obliczenia wieloprocesorowe i rozproszone na 4 
procesorach/rdzeniach. Posiada możliwość rozbudowy na większą ilość CPU. STANDARDOWO 
UMOŻLIWIA SKALOWANIE OBLICZENIA WIELOPROCESOROWE I ROZPROSZONE 
NA 16 RDZENIACH BEZ MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY. 

q) System pozwala na symulowanie modeli do 32 tysięcy węzłów w części mechanicznej oraz do 512 
tysięcy węzłów jeżeli chodzi o modele przepływowe. - System pozwala na symulowanie modeli 
do 256 tysięcy węzłów w części mechanicznej oraz do 512 tysięcy węzłów jeżeli chodzi o modele 
przepływowe 

Odpowiedź Zamawiającego: 
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający: 
1) nie zmienia zapisów zawartych w ZAŁĄCZNIKU NR 1 do SIWZ w Opisie przedmiotu zamówienia w 

rozdziale IV Część III zamówienia ust. 1 pkt. 5) lit. i) oraz lit. k), 
2) zmienia zapisy zawarte w ZAŁĄCZNIKU NR 1 do SIWZ w Opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale 

IV Część III zamówienia ust. 1 pkt. 5) lit. q), który otrzymuje brzmienie: 
q) System pozwala na symulowanie modeli do minimum 32 tysięcy węzłów w części mechanicznej oraz 

do 512 tysięcy węzłów jeżeli chodzi o modele przepływowe. 

II. Pytanie Wykonawcy: 
W nawiązaniu do numeru postępowania ZP/PN/2312/22/2318/2018 część III, proszę o zmiany w projekcie 
umowy załącznik nr 7 mianowicie: 

§ 2 
5. Oprogramowania dostarczone w ramach realizacji umowy będą: 
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a) (...) 
b) posiadały świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez producenta 
oprogramowania lub dostawcę - warunki gwarancji określa umowa producenta oprogramowania 
c) zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co zgodnie z punktem a) i b) 
oznacza, że będą posiadać stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z 
obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. - warunki gwarancji określa umowa producenta 
oprogramowania 

§ 3 
2. Zamawiający wymaga, aby oferowane oprogramowanie posiadało certyfikaty, atesty, świadectwa 
dopuszczenia do użytkowania itp. lub inną dokumentację potwierdzającą, że spełniają wymagane prawem 
przepisy i normy. Ww. dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania 
umowy. - Zapisy nie dotyczą oprogramowania ANSYS 

§ 5 
8. Integralną część protokołów odbioru stanowić będą wymagane dokumentacje - certyfikaty jakości, 
dokumentacje techniczne, licencje, instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcje dotyczące 
eksploatacji. - Integralną część protokołów odbioru stanowić będą wymagane dokumentacje kody 
licencyjne 

§ 11 
2. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji 
udzielonych przez dostawców produktów, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty 
gwarancyjne, najpóźniej w chwili podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. -
warunki gwarancji określa umowa producenta oprogramowania 
4. Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia do 
usunięcia awarii, -warunki gwarancji określa umowa producenta oprogramowania 

Odpowiedź Zamawiającego: 
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający zmienia zapisy zawarte w ZAŁĄCZNIKU NR 7 do SIWZ w 
Projekcie umowy: 

w § 2 ust. 5 lit. b) i c), który otrzymuje brzmienie: 
b) posiadały świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez producenta 

c) zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co zgodnie z punktem a) i b) 
oznacza, że będą posiadać stosowny pakiet usług gwarancyjnych świadczonych przez producenta 

w § 3 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: 
2. Zamawiający wymaga, aby oferowane oprogramowanie posiadało certyfikaty, atesty, świadectwa 
dopuszczenia do użytkowania itp. lub inną dokumentację potwierdzającą, że spełniają wymagane prawem 
przepisy i normy. Ww. dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania 
umowy - dotyczy I, II, IV części zamówienia. 

w § 5 ust. 8, który otrzymuje brzmienie: 
8. Integralną część protokołów odbioru stanowić będą wymagane dokumentacje - certyfikaty jakości, 
dokumentacje techniczne, licencje, instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcje dotyczące 
eksploatacji, lub kody licencyjne. 

w § 11 ust. 2 i 4, który otrzymuje brzmienie: 

Dział Zamówień Publicznych 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 

tel. 55 629 05 53 fax. 55 629 05 10, :p(a)pnvsz.elbla?.pl 
Strona 2 z 3 



w ELBLĄGU 
PWSZ 

2. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji 
udzielonych przez dostawców produktów, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokument) 
gwarancyjne, najpóźniej w chwili podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 
zgodnie z warunkami gwarancji świadczonymi przez producenta oprogramowania. 
4. Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy tj. czas liczony od zgłoszenia do 
usunięcia awarii, zgodnie z warunkami gwarancji świadczonymi przez producenta oprogramowania. 

Wobec powyższego, adekwatnie zmianie ulega ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w 
zakresie: lit. b) i c) ust. 1 rozdział II, ust. 2 rozdział II. 

Załączniki: 
Opis przedmiotu zamówienia - zmiana z dnia 29-10-2018 r.- Załącznik nr 1 do SIWZ 
Projekt umowy - zmiana z dnia 29-10-2018 r. - Załącznik nr 7 do SIWZ 
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