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Bielsko-Biała, dnia 2018.04.20 

R80.1.33.2018 

 

       Do wszystkich uczestników postępowania 

 

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności na: 

Dostawę oprogramowania do obliczeń do projektu pt. Utworzenie Centrum Badawczo – 

Rozwojowego w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla pojazdów specjalnych i ratowniczych, 

ogłoszonego na stronie www.wiss.com.pl, www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania do SIWZ: 

Pytanie: 

W związku z ukazaniem się ogłoszenia „Dostawa oprogramowania do obliczeń do projektu pt. 
Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla pojazdów 
specjalnych i ratowniczych” zwracam się z zapytaniem dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający napisał, że przedmiot zamówienia „nie posiada limitu na rdzenie obliczeniowe, 
wykorzystuje wszystkie dostępne rdzenie CPU/GPU na węźle obliczeniowym”. Ze względu na system 
licencjonowania możemy zaproponować oprogramowanie, które limituje ilość wykorzystywanych 
rdzeni procesora ale ilość ta może być na tyle duża, że w zupełności zaspokoi potrzeby Zamawiającego 
i limit nie będzie odczuwalny (wówczas realnie limit będzie stanowił posiadany przez Zamawiającego 
sprzęt komputerowy) W związku z tym zwracam się z pytaniem: jaka ilość rdzeni obliczeniowych 
zaspokoi potrzeby Zamawiającego, aby uznać, że wykorzystywane są „wszystkie dostępne rdzenie”? 
 
Odpowiedź: 

1. Zamawiający dopuszcza oprogramowanie umożliwiające wykorzystanie min. 128 

obliczeniowych rdzeni. 

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapis w formularzu ofertowym poprzez dopisanie w załączniu 

nr 1 formularza oferty pkt. 1 „… na podstawie załączonej karty katalogowej urządzenia / produktu 

(rodzaj typ) ……………………………………. „ 

Ponadto w pkt. 21 SIWZ ppkt 4 nastąpił błąd pisarski i wykreśla się „Dokumentacja projektowa” i 

wpisuje „Wzór oświadczenia o braku powiązań”. 

 

Otrzymują: 

1. wszyscy postępowania za pośrednictwem strony internetowej www.wiss.com.pl, 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

2. a/a 
 

http://www.wiss.com.pl/
http://www.wiss.com.pl/
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Załącznik nr: 1 
Formularz ofertowy 

 
do zapytania nr R80.1.33.2018 

 
 
….......…....................................... 
/ Miejscowość, data / 
 
….......…....................................... 
….......…....................................... 
….......…....................................... 
….......…....................................... 
/ Nazwa i adres oferenta/wykonawcy /  

….......…....................................... 
….......…....................................... 
….......…....................................... 
….......…....................................... 
/ Imię i nazwisko oraz telefon osoby  
upoważnionej do kontaktu /  

 
 
Oferujemy Dostawę  oprogramowania do obliczeń do projektu pn. Utworzenie Centrum Badawczo – 
Rozwojowego w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla pojazdów specjalnych i ratowniczych za 
kwotę: 
 
1. oferujemy wykonanie  objętych zaproszeniem za cenę: 
     Cena netto: ..................................................... 
     Słownie: ………………............................................................................................ 
     Cena brutto: ................................................... 
     Słownie: .................................................................................................................. 
na podstawie załączonej karty katalogowej urządzenia / produktu (rodzaj typ) ……………………………………. 
W podanej wyżej cenie uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Na wykonaną dostawę udzielamy …………….. miesięcy/miesiące* gwarancji od daty podpisania 
końcowego protokołu odbioru. 

3. Deklarujemy wykonania zamówienia  w okresie 7 dni od daty podpisania umowy. 

4. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej - dotyczy/nie dotyczy*) 
Nazwisko, Imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon................................................... Fax......................................................... 
Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
- do zawarcia umowy 
5. Termin płatności do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.  
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy 
do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.  
7. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni. 
9. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami. 
10. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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11. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy, został 
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 
na zawartych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
12. W przypadku wygrania postępowania przetargowego, wynagrodzenie za wykonane dostawę 
będzie płacone  przelewem na konto: 
............................................................................................................ 
13. Oferta została złożona na ...... stronach, kolejno ponumerowanych od nr ....... do nr ........... 
14. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach 
.............................................................. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. 
 
 
 
  (miejscowość )             ( data ) 
                                                                     ……………………………………… 
                                                                                                              podpis i pieczątka 
                                                                                          upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
 
 


