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

Zamawiający – Liceum Ogólnokształcące 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 na dostawę (dowóz, wniesienie, podłączenie,
skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) urządzeń doposażenia
pracowni szkolnych i dokonaną zmianę treści SIWZ udostępnia na stronie internetowej.
Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone dnia 9 czerwca 2020 roku w Biuletynie
Zamówień Publicznych pod numerem 548834-N-2020.
Miejsce dostaw:
Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej; ul. Tęczowa 60; 53-603 Wrocław
Część 8 - Drukarka laserowa (3 szt.).
ZMIANA TREŚCI SIWZ
I.

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

W Rozdziale V ust. 1 pkt 8.2 - Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia - jest:
Wymagane parametry drukarki
−

fabrycznie nowe drukarki (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.),

−

technologia druku – laserowa, monochromatyczna,

−

interfejsy: USB, LAN (Ethernet), WiFi,

−

podajnik papieru min. 200 arkuszy,

−

deklarowana prędkość druku cz.-b. – min. 15 stron/min.

Powinno być:
Wymagane parametry drukarki:
−

fabrycznie nowe drukarki (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.),

−

technologia druku – laserowa, monochromatyczna,

−

interfejsy: USB, LAN (Ethernet), WiFi,

−

podajnik papieru min. 100 arkuszy,

−

odbiornik papieru na min. 100 arkuszy,

−

deklarowana prędkość druku cz.-b. – min. 15 stron/min.
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I.2)

W Załącznik nr 1 – Przykładowy wzór oferty – zmienia się Część 8 – Drukarka laserowa (3 szt.),
która otrzymuje następującą treść:
Część 8 - Drukarka laserowa (3 szt.).

1)

Cena, oferujemy - za realizację całości niniejszego zamówienia w Części 8:
cenę (łącznie z podatkiem VAT): ……………………………………………………………… zł
słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………… zł
o parametrach:
Wymagane parametry drukarki:

Zaznacza
Wykonawca

Nazwa: …………………………………………………………………………. Producent: …………………………………………………………………
Fabrycznie nowe drukarki (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.)

TAK/NIE

technologia druku – laserowa, monochromatyczna

TAK/NIE

interfejsy: USB, LAN (Ethernet), WiFi

TAK/NIE

podajnik papieru min. 100 arkuszy,

TAK/NIE

odbiornik papieru na min. 100 arkuszy,

TAK/NIE

deklarowana prędkość druku cz.-b. – min. 15 stron/min.

TAK/NIE

UWAGA: brak jednoznacznego wskazania parametrów (pozostawienie wyrazów TAK/NIE bez niewątpliwego
wykreślenia jednego z nich) lub wykreślenie TAK - jest jednoznaczne z zaoferowaniem produktu, którego treść
nie odpowiada treści SIWZ i oferta zostanie odrzucona formalnie, jako nie spełniająca oczekiwań
Zamawiającego oraz prawnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

2)

Okres gwarancji – oferujemy okres gwarancji równy: ………………… miesięcy.

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
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