27.07.2017 r.
INFORMACJA DLA OFERENTÓW NR 1 W POSTĘPOWANIU: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach
realizacji projektu „Szkolnictwo zawodowe w ZSR w Cudzynowicach w obliczu zmian społeczno-gospodarczych w
powiecie kazimierskim”

INFORMACJA DLA OFERENTÓW NR 1 W POSTĘPOWANIU NR 2/2017/EFS
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8 (Dz.U.2015.2164 z późn.zm.) pn.:

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu
„Szkolnictwo zawodowe w ZSR w Cudzynowicach w obliczu zmian
społeczno-gospodarczych w powiecie kazimierskim”
Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania, o następującej treści:
1.

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz.U. Nr 19 poz. 177 ze zm.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
ewentualnej modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w następujących kwestiach:
Część I
2.16 Obudowa
W związku iż obudowa z danymi parametrami wraz z przeźroczystym oknem z boku obudowy nie
jest łatwo znajdowalna na rynku prosimy o informacje czy zamawiający wyraża zgodę na usunięcie
przeźroczystego okna z boku obudowy.
2.26 Switch
Czy zamawiający dopuści switch z buforem 256 KB oraz wymiary 328x 169?
2.47 Tablica interaktywna
Czy zamawiający dopuści tablice z wagą 22 kg oraz współczynnik kontrastu 16:10?
2.

Czy Zamawiający w załączniku nr 3 do SIWZ pozycji 2.49 Rzutnik (1szt.) omyłkowo wpisał

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków
gwarancyjnych oferent lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z
serwisem. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wykreślenie zapisu oświadczenia producenta
komputera.
3.

Czy Zamawiający dopuści, wszędzie tam, gdzie wymagane jest oświadczenie producenta
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oświadczenia Wykonawcy? Oświadczenie autoryzowanego przedstawiciela producenta czyli
Wykonawcy posiadający uprawniony status.

ODPOWIEDZI:
1.

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie przeźroczystego okna z boku obudowy.

Zamawiający dopuści switch z buforem 256 KB oraz wymiary 328x 169.
Zamawiający dopuści tablice z wagą 22 kg oraz współczynnik kształtu 16:10.
2.

Zamawiający dokonuje wykreślenia zapisu oświadczenia producenta komputera w załączniku nr

3 do SIWZ pozycji 2.49 Rzutnik (1szt.).
3.

Zamawiający odstępuje od przedstawienia oświadczeń producenta sprzętu dla wszystkich

pozycji, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy
serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
Ponadto Zamawiający modyfikuje zapis pkt 2.1.1 zaproszenia ofertowego oraz § 1 ust. 2 pkt
1.1 załącznika nr 2, które otrzymują treść:
„2.1.1. Zadanie 1 - Technikum Budownictwa - doposażenie kierunku i dodatkowe kwalifikacje dla
nauczyciela
a) 1.1 komputer stacjonarny

Szt.

1

b) 1.2 drukarka laserowa

Szt.

1

c) 1.3 projektor multimedialny Szt.

1

d) 1.4 oprogramowanie biurowe

Szt.

1”

Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w
ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. W związku z powyższym
Zamawiający ustala:
- nowy termin składania ofert: do dnia: 03.08.2017 r. do godz. 11:00
- nowy termin otwarcia ofert 03.08.2017 r. godz. 11:30.
Załączniki do pobrania:
- Zaktualizowane Zapytanie ofertowe
- Zaktualizowany Załącznik nr 2 - Wzór umowy
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- Zaktualizowany Załącznik nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
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