Nazwa zamówienia: „Dostawa
Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych w ramach zadania:
„Doposażenie
Doposażenie placówki w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego”

Rzeszów, dnia 14.12.2016
14
r.

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych na potrzeby
Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie w ramach projektu:
„Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy”
pracy” realizowana w ramach zadania:
„Doposażenie
Doposażenie placówki w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji
kształcenia zawodowego”

Nr postępowania: ZST.27271.1.2016.2017
Zamawiający
awiający informuje, że Wykonawca zwrócił się
się do niego z pytaniem dotyczącym niniejszego
postępowania przetargowego. W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 38
ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015
r., poz. 2164 z późn.. zm. ) zwanej dalej w skrócie „Pzp” przekazuje treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami i zmianami poniżej.
Pytanie:
„W
W opisie przedmiotu zamówienia (Komputery stacjonarne/Część
stacjonarne/Część 1 - Pozycja 1
Zamawiający określa
la obudowę:
obudow
OBUDOWA: typu MidiTower, umożliwiająca
umo
pracę w pozycji pionowej wyposażona
wyposa
przynajmniej w 2 zewnętrzne
trzne zatoki 2,5” …
Nie ma obudowy posiadają
ące zewnętrzne
trzne zatoki 2,5”, czy chodzi o kieszenie
5,25”?”

Odpowiedź:
Tak. Zamawiający w załą
ączniku
czniku Nr 4 do SIWZ: Opis Przedmiotu Zamówienia
wprowadził
poprawkę
we
wskazanej
pozycji
zał
załącznika,
cznika,
przesuwając
przesuwaj
jednocześnie
nie termin składania ofert według informacji zawartej na stronie
http://www.zstrzeszow.pl/zamowienia oraz w BZP.

Jednocześnie, działając
ąc na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp, Zamawiający
ący informuje, iż
i zmienia
treść SIWZ w następującym
ącym zakresie:
Rozdział 9 SIWZ otrzymuje brzmienie:

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy złożyć na adres: Zespół Szkół Technicznych, 35-084
35
Rzeszów,
ul. Matuszczaka 7, pok. 31, w terminie do dnia 16.12.2016
2016 r. do godziny 10:30
W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę
w terminie 3 dni roboczych.
roboczych
_________________________________________________________________________________________
Projekt: „Kompetencje
Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy” realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
lata 2014-2020,
2014
oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Nazwa zamówienia: „Dostawa
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2. Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół Technicznych. 35-084
35
ul. Matuszczaka 7, pok. 67 w dniu 16.12.2016 r. 2016 r. o godzinie 11:00

Rzeszów,

Pozycja 1, Punkt 1
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu Zamówienia w Części 1-Pozycja
otrzymuje brzmienie:
Było:
OBUDOWA: typu MidiTower, umożliwiająca pracę w pozycji pionowej (konieczność
umieszczenia w podstawie stolika uczniowskiego w pracowni komputerowej),
wyposażona przynajmniej w: 2 zewnętrzne zatoki 2.5”,1 zewnętrzną zatoka 3.5”,
2 wewnętrzne zatoki 3.5”. Zamawiający wymaga zagwarantowania możliwości otwarcia
obudowy komputera w celu uzupełnienia komponentów sprzętowych (np. karta
sieciowa bezprzewodowa) przez wykwalifikowany personel Zamawiającego bez utraty
gwarancji;

Jest:
iTower, umożliwiająca pracę w pozycji pionowej (konieczność
OBUDOWA: typu MidiTower,
umieszczenia w podstawie stolika uczniowskiego w pracowni komputerowej),
wyposażona przynajmniej w: 2 zewnętrzne zatoki 5,25”, 1 zewnętrzną zatoka 3.5”,
2 wewnętrzne zatoki 3.5”. Zamawiający wymaga
wymaga zagwarantowania możliwości otwarcia
obudowy komputera w celu uzupełnienia komponentów sprzętowych (np. karta
sieciowa bezprzewodowa) przez wykwalifikowany personel Zamawiającego bez utraty
gwarancji;”
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