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 Warszawa, 10.04.2017 r. 

 

KOMUNIKAT nr 3 

 

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

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

ANSYS lub równoważnego, wpłynęły pytania Wykonawców, na które Zamawiający na 

podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) zwanej dalej ustawa pzp udziela następujących 

odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1 

W związku z prowadzonym postępowaniem, proszę o informacje dotyczącą formularza oferty 

dla części nr I: 

Czy cena powinna uwzględniać również zakup usługi wsparcia technicznego TECS na okres 

1 roku dla licencji ANSYS HPC Pack - 2 sztuki? 

 

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający informuje, iż wymaga aby cena oferty uwzględniała świadczenie usługi 

wsparcia technicznego TECS na okres 1 roku dla licencji ANSYS HPC Pack - 2 sztuki. 

Zamawiający  dokonuje modyfikacji SIWZ w ww. zakresie.  

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia w zakresie: 

 

1) Załącznika nr 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zapisów: 

„Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania ANSYS lub równoważnego. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) dostawę dwóch bezterminowych, pływających licencji oprogramowania ANSYS 

Mechanical Enterprise Solver lub oprogramowania równoważnego oraz usługę 

wsparcia technicznego TECS lub równoważnego na okres 1 roku 

2) dostawę dwóch bezterminowych, pływających licencji oprogramowania ANSYS 

Mechanical Enterprise PrePost lub oprogramowania równoważnego oraz usługę 

wsparcia technicznego TECS lub równoważnego na okres 1 roku 

3) dostawę dwóch bezterminowych, pływających licencji oprogramowania ANSYS HPC 

Pack lub oprogramowania równoważnego” 

 

na: 

„Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania ANSYS lub 

równoważnego. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) dostawę dwóch bezterminowych, pływających licencji oprogramowania ANSYS 

Mechanical Enterprise Solver lub oprogramowania równoważnego oraz usługę 

wsparcia technicznego TECS lub równoważnego na okres 1 roku 

2) dostawę dwóch bezterminowych, pływających licencji oprogramowania ANSYS 

Mechanical Enterprise PrePost lub oprogramowania równoważnego oraz usługę 

wsparcia technicznego TECS lub równoważnego na okres 1 roku 



Postępowanie nr 10/ZZ/AZLZ/2017   

2 

 

3) dostawę dwóch bezterminowych, pływających licencji oprogramowania ANSYS 

HPC Pack lub oprogramowania równoważnego oraz usługę wsparcia technicznego 

TECS lub równoważnego na okres 1 roku” 

 

2) Formularza ofertowego – Załącznika nr 7 do SIWZ, poprzez zmianę zapisów: 

Część nr I 

za cenę ………… zł brutto, w tym: 

Wymagany pakiet 

Oferowany pakiet 

(proszę wskazać nazwę 

oprogramowania oraz 

rodzaj wsparcia) 

Ilość 

Cena 

jednostkowa 

brutto (zł) 

Wartość 

brutto (ilość x 

cena 

jednostkowa 

brutto) 

bezterminowa, pływająca licencja 

oprogramowania ANSYS 

Mechanical Enterprise Solver lub 

oprogramowanie równoważne oraz 

usługa wsparcia technicznego 

TECS lub równoważnego na okres 

1 roku 

 

2 

  

bezterminowa, pływająca licencja 

oprogramowania ANSYS 

Mechanical Enterprise PrePost lub 

oprogramowanie równoważne oraz 

usługa wsparcia technicznego 

TECS lub równoważnego na okres 

1 roku 

 

2 

  

bezterminowa, pływająca licencja 

oprogramowania ANSYS HPC 

Pack lub oprogramowanie 

równoważne 

 

2 

  

 

na: 

Część nr I 

za cenę ………… zł brutto, w tym: 

Wymagany pakiet 

Oferowany pakiet 

(proszę wskazać nazwę 

oprogramowania oraz 

rodzaj wsparcia) 

Ilość 

Cena 

jednostkowa 

brutto (zł) 

Wartość 

brutto (ilość x 

cena 

jednostkowa 

brutto) 

bezterminowa, pływająca licencja 

oprogramowania ANSYS 

Mechanical Enterprise Solver lub 

oprogramowanie równoważne oraz 

usługa wsparcia technicznego 

TECS lub równoważnego na okres 

1 roku 

 

2 

  

bezterminowa, pływająca licencja 

oprogramowania ANSYS 

Mechanical Enterprise PrePost lub 

oprogramowanie równoważne oraz 

usługa wsparcia technicznego 

 

2 
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TECS lub równoważnego na okres 

1 roku 

bezterminowa, pływająca licencja 

oprogramowania ANSYS HPC 

Pack lub oprogramowanie 

równoważne oraz usługa wsparcia 

technicznego TECS lub 

równoważnego na okres 1 roku 

 

2 

  

 

Ponadto Zamawiający dokonuje: 

1) zmiany terminu składania ofert z dnia 19.04.2017 r. na dzień 26.04.2017 r.  

2) zmiany terminu otwarcia ofert z dnia 19.04.2017 r. na dzień 26.04.2017 r. 

Godziny oraz miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 


