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 Warszawa, 03.04.2017 r. 

 

KOMUNIKAT nr 2 

 

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego 

postępowania nr 10/ZZ/AZLZ/2017, którego przedmiotem jest dostawa oprogramowania 

ANSYS lub równoważnego, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.), 

dokonuje zmiany:  

 

1) zapisów rozdziału VII SIWZ, zapisów Opisu przedmiotu zamówienia dla części nr II 

(Załącznik nr 1 b do SIWZ), zapisów Projektu umowy dla części nr II (Załącznik nr 8 b do 

SIWZ) 

poprzez zmianę terminu świadczenia usługi wsparcia technicznego dla  

ANSYS Academic Research HPC  (szt. 55):   

z okresu od 15 czerwca 2017 do 14 czerwca 2018 

na okres od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018 

2) zapisów Formularza ofertowego w zakresie części nr II (Załącznik nr 7 do SIWZ) 

z: 

Wymagana usługa 

Oferowana usługa 

(proszę wskazać 

oferowane wsparcie) 

Cena 

jednostkowa 

brutto (zł) 

Wartość brutto 

(ilość x cena 

jednostkowa 

brutto) 

usługa wsparcia technicznego TECS lub 

równoważnego na okres 1 roku dla 

oprogramowania ANSYS  Academic 

Research Mechnical and CFD (5 tasks) 

(szt. 2) 

   

usługa wsparcia technicznego TECS lub 

równoważnego na okres 1 roku dla 

oprogramowania ANSYS Academic 

Research HPC (szt. 55) 

   

usługa wsparcia technicznego TECS lub 

równoważnego na okres 1 roku dla 

oprogramowania ANSYS Academic 

Associate CFD (5 tasks) (szt. 1) 

   

usługa wsparcia technicznego TECS lub 

równoważnego na okres 1 roku dla 

oprogramowania ANSYS Academic 

Associate HPC (szt. 11) 

   

 

na: 

Wymagana usługa 

Oferowana usługa 

(proszę wskazać 

oferowane wsparcie) 

Ilość 

Cena 

jednostkowa 

brutto (zł) 

Wartość brutto 

(ilość x cena 

jednostkowa 

brutto) 

usługa wsparcia technicznego TECS 

lub równoważnego na okres 1 roku 

dla oprogramowania ANSYS  

 

2 
  



Postępowanie nr 10/ZZ/AZLZ/2017   

2 

 

Academic Research Mechnical and 

CFD (5 tasks) 

usługa wsparcia technicznego TECS 

lub równoważnego na okres 1 roku 

dla oprogramowania ANSYS 

Academic Research HPC 

 

55 

  

usługa wsparcia technicznego TECS 

lub równoważnego na okres 1 roku 

dla oprogramowania ANSYS 

Academic Associate CFD (5 tasks) 

 

1 

  

usługa wsparcia technicznego TECS 

lub równoważnego na okres 1 roku 

dla oprogramowania ANSYS 

Academic Associate HPC 

 

11 

  

 

Aktualne wersje Opisu przedmiotu zamówienia, projektu umowy oraz Formularza ofertowego 

stanowią załączniki do niniejszego komunikatu. 
 

Ponadto Zamawiający dokonuje: 

1) zmiany terminu składania ofert z dnia 13.04.2017 r. na dzień 19.04.2017 r.  

2) zmiany terminu otwarcia ofert z dnia 13.04.2017 r. na dzień 19.04.2017 r. 

Godziny oraz miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 

 


