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Wrocław, dnia 23 maja 2017 r. 

 
Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia 

 
Zamawiający – Liceum Ogólnokształcącego Nr XV, ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław – 

działając na podstawie art. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. – dalej „ustawa Pzp”) zmienia treść Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę pn.: „Komputer dla nauczyciela”. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający 

udostępnia na stronie internetowej. 

W związku z tym, że zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający, na podstawie prawnej art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp zamieszcza ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Zmiana treści SIWZ dotyczy zmiany treści ogłoszenia w zakresie wielkości zamówienia, co 

powoduje, że na podstawie prawnej art. 12a ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 12a ust. 2 ustawy Pzp 

Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert. 

 

1. W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – CZEŚĆ I – Instrukcja dla wykonawców –  

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia, ust. 1 pkt 1 jest: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) 

fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2016 r.) 1 szt. notebooka – dalej „komputer” – 

na potrzeby nauczyciela. Komputer musi posiadać system operacyjny, oprogramowanie producenta 

oraz stację dokującą posiadającą możliwość ładowania komputera podczas pracy. 

Powinno być: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, 

skonfigurowanie) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2016 r.) 3 szt. 

notebooka – dalej „komputer” – na potrzeby nauczyciela. Komputer musi posiadać system 



S t r o n a  | 2 

operacyjny, oprogramowanie producenta oraz stację dokującą posiadającą możliwość 

ładowania komputera podczas pracy. Wszystkie komputery muszą pochodzić od jednego 

producenta i muszą posiadać identyczny system operacyjny oraz identyczne 

oprogramowanie. 

 

2. W Rozdziale XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, ust. 1 i 2, jest: 

30.05.2017 r. 

Powinno być: 

01.06.207 r. 

 

3. We wzorze oferty, w pkt 3 ust. 2 jest: 

2. Cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia (1 kpl. komputer ze 

stacją dokującą), oferującej komputer oznaczony jako: …………………………………………………………, 

ze stacją dokującą ………………………………………………………………………………, posiada parametry: 

Powinno być: 

2. Cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia (3 kpl. 

komputerów ze stacjami dokującymi), oferującej komputery oznaczone jako: 

…………………………………………………………………………………………, ze stacjami dokującymi 

………………………………………………………………………………, posiadają parametry: 

 


