
Szczecin, dnia 04.06.2016 r.

ZZ-2380-74/2016

informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.  39 i nast.  ustawy

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „uPzp” na „zakup i dostawę

do  wskazanego  przez  zamawiającego  miejsca,  fabrycznie  nowych:  komputerów  stacjonarnych

i  przenośnych,  monitorów,  drukarek,  urządzeń  wielofunkcyjnych,  skanerów  oraz  odkurzacza

serwisowego do drukarek”.

 Na  podstawie  art.  38  ust.  1,  2  i  4  uPzp  Zamawiający  przekazuje  treść  pytań,  które  wpłynęły

do Zamawiającego w dniu 04.06.2016 r., wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści siwz:

Pytanie nr 1:

 Zamawiający w Załączniku nr do SIWZ zawarł w pkt II ppkt 4. Zapis 

[wykonawca] jest wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu

Komunikacji Elektronicznej; 

1. Czy w związku z faktem, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego a w ogłoszeniu

ani w SIWZ nie ma żadnych wymogów dotyczących posiadania specjalnych uprawnień, Zamawiający dokona 

wykreślenia powyższego oświadczenia (cały ppkt. 4)?

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia omyłki pisarskie w załączniku nr 1 do SIWZ:

a)  wykreślając zapis w pkt II ppkt 4 oświadczenia w formularzu oferty cenowej załącznika nr 1 do SIWZ o treści :

„jest wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji

Elektronicznej”. W konsekwencji powyższego zmienia się numeracja ppkt 5 na ppkt 4.

b) modyfikując treść oświadczenia w pkt I w zakresie :

było :

„wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia określony w siwz i  na warunkach płatności

określonych  w  siwz,  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  ustawie  z  dnia  16  lipca  2004  roku

Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171z 2004r. poz. 1800 z późn. zm.) : ...”

winno być :

„wykonawca  zobowiązuje  się  zrealizować  przedmiot  zamówienia  określony  w siwz  i  na  warunkach  płatności

określonych w siwz : ….”

W załączeniu przekazuję zmodyfikowany formularz oferta cenowa - załącznik nr 1 do siwz.



Pytanie nr 2:

Zamawiający określił w zadaniu 1. wymagania dla Komputera przenośnego dot. Multimedia wpisując wymóg:

„[…], porty słuchawek i mikrofonu [..]”, 

2.  Czy w związku  z  faktem,  iż  wszystkie  komputery  przenośne  posiadają  złącze  multimedialne  (słuchawek

i mikrofonu) w postaci jednego portu tzw. combo, Zamawiający dopuści komputer przenośny wyposażony w port

słuchawek i mikrofonu?

Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszcza  komputery  wyposażone  w  port  multimedialny  typu  combo  i  uważa,  że  spełnia  on

wymogi postawione w specyfikacji.

Ponadto Zamawiający zmienia na stronie 1 SIWZ numer sygnatury postępowania:

było :

„ZZ-2380-67/2016”

winno być :

„ZZ-2380-74/2016”.

                Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


