Postępowanie na dostawę pn.: „Modernizacja i wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne pracowni szkolnych”

Zamawiający – Liceum Ogólnokształcącego Nr XV; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław –
działając na podstawie art. 38 ust. 4 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”) zmienia treść 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”
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 25 marca
2020 roku, a pierwotne ogłoszenie zostało opublikowane w Dz. Urz. UE nr 2020/S 040-094330 dnia
26/02/2020.
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 20142020 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

ZMIANA TREŚCI SIWZ
1.

W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – CZEŚĆ I – Instrukcja dla wykonawców –
wprowadza się następujące zmiany:
1)

We wszystkich miejscach SIWZ, gdzie w nawiasie występuje zapis:
(tablica multimedialna, rzutnik z oprogramowaniem i okablowaniem)
Powinno być:
(tablica multimedialna, projektor – z oprogramowaniem i okablowaniem)

2)

W Rozdziale V ust. 3 pkt 3.3 Tablica interaktywna, tiret pierwsze - jest:
-

fabrycznie nowe tablice (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) z rzutnikiem
o rozdzielczości natywnej - 1920 x 1080 (full-HD)

Powinno być:
-

fabrycznie nowe tablice (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.)
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3)

W Załączniku nr 1 – Przykładowy wzór formularza oferty – w Części 3 Zestaw interaktywny
(tablica multimedialna, rzutnik z oprogramowaniem i okablowaniem) 3 kpl.– w pkt 1,
dotyczącym Tabeli parametrów Tablicy interaktywnej jest:
Fabrycznie nowe tablice (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) z rzutnikiem
o rozdzielczości natywnej - 1920 x 1080 (full-HD).
Powinno być:
Fabrycznie nowe tablice (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.)

4)

W Rozdziale XIII ust. 1. Miejsce oraz termin składania ofert:
Powinno być:
15 kwietnia 2020 r. do godz. 10.00

5)

W Rozdziale XIII ust. 2 pkt 1 Miejsce oraz termin otwarcia ofert:
Powinno być:
15 kwietnia 2020 r. do godz. 10.30
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia w Dz. Urz. UE – OJ/S: 2020/S 040-094330
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 23/02/2020
Przyczyna zmiany: Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą.
1.

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:
1)

Numer sekcji: II.2.1
Część: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:
Zestaw

interaktywny

(tablica

multimedialna,

rzutnik

z

oprogramowaniem

i okablowaniem)
Powinno być:
Zestaw interaktywny (tablica multimedialna, projektor – z oprogramowaniem
i okablowaniem)
2)

Numer sekcji: II.2.4
Część 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 kpl. (dowóz, wniesienie, podłączenie,
skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) zestawów
interaktywnych (tablica multimedialna, rzutnik z oprogramowaniem i okablowaniem)
– dalej „tablice”. Wszystkie tablice muszą pochodzić od jednego producenta i muszą
posiadać identyczne oprogramowanie.
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Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 kpl. (dowóz, wniesienie, podłączenie,
skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.)
zestawów interaktywnych (tablica multimedialna, projektor – z oprogramowaniem
i okablowaniem) – dalej „tablice”. Wszystkie tablice muszą pochodzić od jednego
producenta i muszą posiadać identyczne oprogramowanie.
3)

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 30/03/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 15/04/2020
Czas lokalny: 10:00

4)

Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 30/03/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 15/04/2020
Czas lokalny: 10:30
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