Boleszkowice, dnia 17.05.2013r.
ZP.271.1.2013
Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pn: „Dostawa i zakup sprzętu elektronicznego” w ramach projektu „Twórcza

Szkoła”, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług
edukacyjnych – ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.05.2013r. pod
numerem 77647-2013
Działając w oparciu o art 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zmianami). Zamawiający
informuje, iż dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niżej
wymienionym zakresie:
1. Na pierwszej stronie zapis otrzymuje nowe brzmienie:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej
„specyfikacją”,
sporządzona dla dostawy, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn.
zm. ), zwanej dalej “ustawą” pn.:
„Dostawa i zakup sprzętu elektronicznego”
2. W rozdziale II zapis otrzymuje nowe brzmienie:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759 z
późniejszymi zmianami), wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi oraz w
sprawach nieuregulowanymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych przepisami ustawy Kodeks cywilny, wartość przedmiotu zamówienia ustalona na
podstawie art. 32 ustawy jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustaw .
3. W Rozdziale III, p. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup sprzętu elektronicznego w ramach
projektu „Twórcza Szkoła”, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
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4. W rozdziale III, p. 4 otrzymuje nowe brzmienie:
„Dla materiałów i urządzeń opisanych w dokumentacji przez wskazanie znaków
towarowych zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń
równoważnych, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych i jakościowych
nie gorszych niż określone w dokumentacji. Na potwierdzenie równoważności
oferowanych materiałów i urządzeń należy załączyć do oferty stosowne dokumenty
(np. karty katalogowe, opisy techniczne, itp.)”.
5. W rozdziale III, p. 6 zostaje dodany pp. 6 i otrzymuje on brzmienie:
Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt nie posiada wad fizycznych i prawnych
oraz został wprowadzony do obrotu zgodnie z aktami prawnymi wdrażającymi
Dyrektywy Nowego Podejścia co potwierdza oznaczenie CE, zgodnie z ustawą z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności(tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 204,poz.
2087) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w
sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2007 Nr 155, poz.
1089).
6. Rozdział XI otrzymuje nowe brzmienie:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
a)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b)posiadania wiedzy i doświadczenia;
c)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
d)sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, w szczególności pod uwagę będą
brane oferty Wykonawców:
a) którzy złożą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,
b)którzy potwierdzą, że nie otwarto ich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4.W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia oraz w
sytuacji, o której mowa w pkt 2 każdy z wykonawców oraz podmiotów, o których mowa
w pkt 2 nie może podlegać wykluczeniu, o którym mowa w pkt 3.
5.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według
formuły: spełnia – nie spełnia.
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6.Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez wykonawców wymogów
określonych
w ustawie i w specyfikacji w zakresie jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą
brane oferty zawierające:
a)komplet ważnych oświadczeń i wymaganych specyfikacją dokumentów
b)wyłącznie prawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania
c)oraz oferty wykonawców, którzy nie wykonywali bezpośrednio czynności
związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub nie posługiwali się w
celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej
konkurencji.
7. Rozdział XV otrzymuje nowe brzmienie:
1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od ostatecznego
terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
8. Rozdział XXIII otrzymuje nowe brzmienie:
1.Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej, tj.: odwołanie
oraz skarga do sądu na zasadach zawartych w dziale VI ustawy – Środki ochrony
prawnej
2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3.Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności, o których mowa w art. 180 ust. 2
ustawy.
4.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności przez
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i
prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6.Odwołanie wnosi się w terminach określonych w dziale VI Rozdział 2 ustawy –
Środki ochrony prawnej.
7.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień
specyfikacji zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
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8.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową
Izbę Odwoławczą.
9.Koszty postępowania odwoławczego Strony ponoszą stosownie do jego wyniku, z
zastrzeżeniem art. 186 ust. 6 ustawy.
10.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
11.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie
7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego
jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12.Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie
przysługuje skarga
8. W załączniku Nr 1 do SIWZ formularz ofertowy p.5 otrzymuje brzmienie:
Oświadczam, że wykonam zamówienie w terminie 22 dni od daty zawarcia umowy.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian

Wójt Gminy Boleszkowice
Jan Krzywicki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

