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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Warszawa
00-908
Polska
Osoba do kontaktów: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. Gen. Sylwestra
Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Tel.:  +48 261839763
E-mail: dzp@wat.edu.pl 
Faks:  +48 261839723
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wat.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa urządzeń teleinformatycznych, sprzętu komputerowego, biurowego, drona i kamer VR 3600 z
wyposażeniem
Numer referencyjny: 152/WME/2017

II.1.2) Główny kod CPV
32420000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie Nr 1 - Dostawa urządzeń teleinformatycznych i oprogramowania
Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku Nr 3 i 5 do SIWZ.
Zadanie Nr 2 - Dostawa stanowisk komputerowych i sprzętu biurowego
Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku Nr 3A do SIWZ.
Zadanie Nr 3 - Dostawa sprzętu komputerowego
Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku Nr 3B do SIWZ
Zadanie Nr 4 - Dostawa kompletu kamer do VR 360°, okularów VR, oprogramowania do obróbki i montażu
video, drona wraz z ukompletowaniem, drukarki etykiet i akcesoriów komputerowych
Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku Nr 3C i 6 do SIWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

mailto:dzp@wat.edu.pl
http://www.wat.edu.pl
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14/09/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-125305
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 176-360062
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 12/09/2017

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
Strony ustalają, możliwość zmiany przedmiotu zamówienia, pod warunkiem wycofania z produkcji i oficjalnych
kanałów dystrybucji objętego umową przedmiotu zamówienia i zastąpienie go nowocześniejszymi modelami
tego samego producenta, o lepszych parametrach technicznych korzystniejszych dla Zamawiającego z
zachowaniem formy pisemnej poprzez wprowadzenie aneksu do umowy. W przypadku, gdy producent nie
posiada w swojej ofercie nowszego modelu, lub modelu spełniającego wymagania Zamawiającego, Wykonawca
po uzyskaniu zgody Zamawiającego może zaproponować model innego producenta, o lepszych parametrach
technicznych korzystniejszych dla Zamawiającego. Podstawą do sporządzenia aneksu będzie oświadczenie
producenta/oficjalnego dystrybutora o wycofaniu z produkcji objętego umową przedmiotu zamówienia
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas związania
ofertą, wadium w wysokości
Zadanie nr 1 – 4 900 PLN
Zadanie nr 2 – 600 PLN
Zadanie nr 3 – 400 PLN
Zadanie nr 4 – 400 PLN
przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 24.10.2017 r. do godz.09:00.
W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione:
a) w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego PEKAO S.A. Warszawa ul. Towarowa 25 Nr 34 1240
5918 1111 0000 4910 0228 z dopiskiem „Dostawa urządzeń teleinformatycznych, sprzętu komputerowego,
biurowego, drona i kamer VR 3600 z wyposażeniem Zadanie Nr ….”. Skuteczne wniesienie wadium przelewem
oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie, czyli
datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu.
b)w formie dopuszczonej przez art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp – dowodem wniesienia wadium będzie
załączony do oferty oryginał tego dokumentu
Oferta składana przez Wykonawcę musi zawierać:
a) „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;
b) „Jednolity europejski dokument zamówienia” stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ;
c) „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załączniki nr 3, 3A, 3B, 3C do SIWZ;
d) Opis techniczny przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ – dla Zadania Nr 1
e) Opis techniczny przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik Nr 6 do SIWZ – dla Zadania Nr 4

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:360062-2017:TEXT:PL:HTML
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f) opis przedmiotu równoważnego, jeżeli taki wykonawca proponuje, umożliwiający jego porównanie z
parametrami wskazanymi przez Zamawiającego w odpowiedniej pozycji „Szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia”;
g) oryginał poręczeń lub gwarancji stanowiących dowód wniesienia wadium. Przy wniesieniu wadium w formie
pieniężnej na rachunek Zamawiającego zaleca się załączyć kopię przelewu.
Powinno być:
Strony ustalają, możliwość zmiany przedmiotu zamówienia, pod warunkiem wycofania z produkcji i oficjalnych
kanałów dystrybucji objętego umową przedmiotu zamówienia i zastąpienie go nowocześniejszymi modelami
tego samego producenta, o lepszych parametrach technicznych korzystniejszych dla Zamawiającego z
zachowaniem formy pisemnej poprzez wprowadzenie aneksu do umowy. W przypadku, gdy producent nie
posiada w swojej ofercie nowszego modelu, lub modelu spełniającego wymagania Zamawiającego, Wykonawca
po uzyskaniu zgody Zamawiającego może zaproponować model innego producenta, o lepszych parametrach
technicznych korzystniejszych dla Zamawiającego. Podstawą do sporządzenia aneksu będzie oświadczenie
producenta/oficjalnego dystrybutora o wycofaniu z produkcji objętego umową przedmiotu zamówienia
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas związania
ofertą, wadium w wysokości
Zadanie nr 1 – 4 900 PLN
Zadanie nr 2 – 600 PLN
Zadanie nr 3 – 400 PLN
Zadanie nr 4 – 400 PLN
przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 25.10.2017 r. do godz.09:00.
W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione:
a) w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego PEKAO S.A. Warszawa ul. Towarowa 25 Nr 34 1240
5918 1111 0000 4910 0228 z dopiskiem „Dostawa urządzeń teleinformatycznych, sprzętu komputerowego,
biurowego, drona i kamer VR 3600 z wyposażeniem Zadanie Nr ….”. Skuteczne wniesienie wadium przelewem
oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie, czyli
datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu.
b)w formie dopuszczonej przez art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp – dowodem wniesienia wadium będzie
załączony do oferty oryginał tego dokumentu
Oferta składana przez Wykonawcę musi zawierać:
a) „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;
b) „Jednolity europejski dokument zamówienia” stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ;
c) „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załączniki nr 3, 3A, 3B, 3C do SIWZ;
d) Opis techniczny przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ – dla Zadania Nr 1
e) Opis techniczny przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik Nr 6 do SIWZ – dla Zadania Nr 4
f) opis przedmiotu równoważnego, jeżeli taki wykonawca proponuje, umożliwiający jego porównanie z
parametrami wskazanymi przez Zamawiającego w odpowiedniej pozycji „Szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia”;
g) oryginał poręczeń lub gwarancji stanowiących dowód wniesienia wadium. Przy wniesieniu wadium w formie
pieniężnej na rachunek Zamawiającego zaleca się załączyć kopię przelewu.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 24/10/2017
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Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 25/10/2017
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 24/10/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 25/10/2017
Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


