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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: szp@wat.edu.pl 
Faks:  +48 261839723
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wat.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wat.edu.pl

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

II.1.1) Nazwa:
DOSTAWA MOBILNEJ STACJI ROBOCZEJ, DWUPROCESOROWEJ STACJI ROBOCZEJ I LAPTOPÓW,
STACJI ROBOCZYCH, GŁOŚNIKÓW I KAMERY, KOMPUTERÓW
Numer referencyjny: 19/WEL/2017

II.1.2) Główny kod CPV
48822000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
1) Dostawa mobilnej stacji roboczej, z wbudowanym: mikrofonem, głośnikami stereo, kamerą 1.0 Mpix; o
wymiarach nie większych niż (420×280×30) mm i wzmocnionej konstrukcji; komputerów przenośnych typu
Notebook; narzędzia wspomagania pracy grupowej i zarządzania projektem w postaci stacji typu serwer
dwuprocesorowy– zadanie nr 1,
2) Dostawa jednoprocesorowych stacji roboczych, zestawu głośników komputerowych typu 2.0 o mocy 2x14W;
kamery internetowej – zadanie nr 2,
3) Dostawa komputerowych stacji roboczych z wyposażeniem dodatkowym takim jak mysz przewodowa,
klawiatura i listwa zasilająca przeciwprzepięciowa min. 3gn. i długości 3m. – zadanie nr 3
Szczegółowe parametry techniczne i wymagania oraz warunki gwarancji i zamawianą ilość opisano w
Załączniku nr 3, 3A, 3A1 i 3B do SIWZ.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

09/02/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-018335
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/02/2017

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:
2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas
związania ofertą, wadium w wysokości:
1) na zadanie nr 1 – 1.500,00 zł,
2) na zadanie nr 2 – 300,00 zł,
3) na zadanie nr 3 – 150,00 zł.
przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 16.03.2017 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 mobilnej stacji roboczej,
dwuprocesorowej stacji roboczej i laptopów, stacji roboczych, głośników i kamery, komputerów”. 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 doku
Powinno być:
2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas
związania ofertą, wadium w wysokości:
1) na zadanie nr 1 – 1.500,00 zł,
2) na zadanie nr 2 – 300,00 zł,
3) na zadanie nr 3 – 150,00 zł.
przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 21.03.2017 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 mobilnej stacji roboczej,
dwuprocesorowej stacji roboczej i laptopów, stacji roboczych, głośników i kamery, komputerów”. 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 doku
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Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 16/03/2017
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 21/02/2017
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 16/03/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 21/03/2017
Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


