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

działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.– dalej „ustawa Pzp”) zamieszcza na stronie internetowej, 
na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 
pn.: „Modernizacja i wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne pracowni szkolnych”. 

Jednocześnie, działając na podstawie prawnej art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia 
treść SIWZ i dokonaną zmianę treści SIWZ 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 2 ustawy Pzp przekazuje Urzędowi Publikacji 
Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji drogą elektroniczną, zgodnie z formą 
i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie i zgodnie z art. 12a ust. 3 
ustawy Pzp niezwłocznie po przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu, zamieszcza informację o zmianie na stronie internetowej. 

Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - zostało przekazane 9 stycznia 
2020 roku, a pierwotne ogłoszenie zostało zamieszczone w Dz. Urz. UE pod nr 2019/S 239-586016. 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. 
Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-
2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program 
Operacyjny RPO WD 2014-2020; Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2 Inwestycje 
w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 2 - 7.2.2 Inwestycje w edukację 
ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF 

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI 
Pytanie 1/III: 

W związku z postępowaniem „Modernizacja i wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne 
pracowni szkolnych” proszę o odpowiedź na poniższe pytanie: 

Dot. Części 3, w związku z faktem iż w powszechnej dystrybucji nie ma już dostępnych Gogli VR 
wyposażonych w złącze HDMI proszę o usunięcie tego złącza ze specyfikacji i zastąpienie go 
nowocześniejszym standardem, czyli portem DisplayPort. Proszę również o usunięcie zapisu 
dot. „wymiennej nakładki przylegającej do twarzy”, gdyż producenci gogli VR stosują różnego 
rodzaju elementy służące celom zabezpieczenia i komfortu użytkownika. 

Odpowiedź 1/III: 
Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w zakresie złącza Gogli VR (wykreśla się wymagania odnośnie 
złącza HDMI) oraz usuwa się zapis dotyczący „wymiennej nakładki przylegającej do twarzy”. 
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ZMIANA TREŚCI SIWZ 

1. W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – CZEŚĆ I – Instrukcja dla wykonawców –  
wprowadza się następujące zmiany: 
1) W Rozdziale V ust. 1 – w pkt 3.2.1) Wymagane parametry notebooków – po zapisie: 

− min. 1 port USB 3.0, HDMI min. 1.4 

dodaje się zapis: 

− Wyjście wideo: DisplayPort 1.2 lub nowsza wersja (z adapterem Mini DisplayPort 

w zestawie) 

2) W Rozdziale V ust. 1 – w pkt 3.2.2) Wymagane, minimalne parametry gogle VR – wykreśla 

się wymagania w zakresie wbudowanego złącze HDMI oraz wymagania dotyczące 

wymiennej nakładki przylegającej do twarzy. 

3) W Rozdziale XIII ust. 1. Miejsce oraz termin składania ofert, powinno być: 

27 stycznia 2020 r. do godz. 10.00 

4) W Rozdziale XIII ust. 2 pkt 1 Miejsce oraz termin otwarcia ofert, powinno być: 

27 stycznia 2020 r. do godz. 10.30 
 

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA 

1. W ogłoszeniu wprowadza się następujące zmiany: 
1) Numer sekcji: IV.2.2 

Powinno być: 
Data: 27/01/2020 
Czas lokalny: 10:00 

2) Numer sekcji: IV.2.7 
Powinno być: 
Data: 27/01/2020 
Czas lokalny: 10:30 


