Szczecin, dnia 05.09.2017 r.
sygn. DZ-348-2017/AK
bip.pum.edu.pl
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego powyżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp,
pn. „Dostawa wyposażenia multimedialnego sali ćwiczeń do nauczania
histologii dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”
– DZ-262-37/2017.

MODYFIKACJE
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając w oparciu
o przepis art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
niniejszym wprowadza następujące modyfikacje treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia:
1. W części I SIWZ, w § 17 ust. 3 pkt. 3 lit. b zapis:
,,b) w zakresie zadania nr 4:
 Tablica i projektor – nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48
miesięcy,
 Lampa – nie może być krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesięcy,’’
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
,,b) w zakresie zadania nr 4:
 Tablica i projektor – nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48
miesięcy,”
2. W części I SIWZ, w § 17 ust. 3 pkt. 3 lit. c zapis:
c) w zakresie zadania nr 5:
 Access Point – nie może być krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 36
miesięcy.
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
c) w zakresie zadania nr 5 nie może być krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 36
miesięcy.

3. W części II SIWZ, tj. projekcie umowy, w § 5 ust. 4 zapis:
,,Treść ust. 4 dla Zadania nr 2
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć przed podpisaniem umowy następujące
dokumenty:
1) Deklarację zgodności CE – jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy wymagają jej
posiadania przez dany typ sprzętu,
2) Dokument potwierdzający spełnianie kryteriów środowiskowych, w tym zgodności
z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych
w postaci oświadczenia producenta jednostki lub wykonawcy (wg wytycznych
Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie
„Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających
energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby
zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności
zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych
z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram,”
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Treść ust. 4 dla Zadania nr 2
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć przed podpisaniem umowy następujące
dokumenty:
1) Deklarację zgodności CE – jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy wymagają jej
posiadania przez dany typ sprzętu,
(pkt. 2 nie dotyczy sprzętu używanego, jeżeli zostałby zaoferowany)
2) Dokument potwierdzający spełnianie kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z
dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci
oświadczenia producenta jednostki lub wykonawcy (wg wytycznych Krajowej Agencji
Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji
kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do
wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”,
pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 10434 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej
25 gram,
4. W części II SIWZ, tj. projekcie umowy, dodaje się następujące zapisy:
1) w § 3 ust. 1:
a) ,,Treść § 3 ust. 1 dla Zadania nr 4
Strony ustanawiają ….okres gwarancji i rękojmi na tablicę i projektor oraz 12
miesięczny okres gwarancji i rękojmi na lampę. Bieg terminu gwarancji i
rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez
zastrzeżeń.”
b) „Treść § 3 ust. 1 dla Zadania nr 5

Strony ustanawiają … okres gwarancji i rękojmi, obejmujący wysyłkę najpóźniej
następnego dnia roboczego. Wykonawca w przypadku braku dostępności
nowych ogólnodostępnych wersji firmware zobowiązuje się do zapewnienia
dostępu do nowych wersji oprogramowania przez co najmniej 5 lat od
podpisania protokołu odbioru. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się
z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.”
c) w § 3 dodaje się ust. 18
,,W przypadku gdyby oferowany przez producenta okres gwarancji na dane
urządzenie był dłuższy niż wynikający z oferty Wykonawcy, Wykonawca
zobowiązany jest do objęcia tego urządzenia właściwą gwarancją producenta.”
5. W załączniku nr 1 do SIWZ, tj. formularzu oferty
w punkcie d) zapis:
d) * w zakresie Zadania nr 4 za łączną kwotę:
netto: ............................................. zł
brutto: ........................................... zł,
Brutto (słownie złotych:................................................................................................
………................................................................................................................../100)
W tym podatek VAT według obowiązującej stawki ..... %, na kwotę: .....................zł
Dostawę zrealizujemy w terminie … dni od daty otrzymania zamówienia.
Na przedmiot zamówienia oferujemy …-miesięczną gwarancję i rękojmię.
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
d) * w zakresie Zadania nr 4 za łączną kwotę:
netto: ............................................. zł
brutto: ........................................... zł,
Brutto (słownie złotych:................................................................................................
………................................................................................................................../100)
W tym podatek VAT według obowiązującej stawki ..... %, na kwotę: .....................zł
Dostawę zrealizujemy w terminie … dni od daty otrzymania zamówienia.
Na przedmiot zamówienia oferujemy …-miesięczną gwarancję i rękojmię (Tablica
i projektor).
Na lampę oferujemy 12 miesięczny okres gwarancji i rękojmi.
6. W załączniku nr IIIA do SIWZ – Zadanie nr 2 zapis:

,,Zadanie nr 1 – Komputery PC desktop”
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
,,Zadanie nr 2 – Komputery PC desktop”
7. W załączniku nr IIIA do SIWZ- Zadanie nr 2 zapis:
Monitor LCD – 72 szt.
Matryca

Podać nazwę producenta i model:

Przekątna: 21-23”

Przekątna:

LED, matowa

Rozdzielczość:

Rozdzielczość: FullHD lub WUXGA, jasność 250 – 300 Kontrast:
cd/m2

otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Podać nazwę producenta i model:

Monitor LCD – 72 szt.

Matryca

Przekątna: 24”

Przekątna:

LED, matowa

Rozdzielczość:

Rozdzielczość: FullHD, jasność 250 – 300 cd/m2

Kontrast:

8. W załączniku IIIA do SIWZ – Zadanie nr 5 wykreśla się:
- w komponencie nr I – punkt 10,
- w komponencie nr II – punkt 8,
- w komponencie nr III – punkt 8.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
W imieniu Zamawiającego:
KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Jerzy Piwowarczyk

Załączniki:
1) Projekt umowy po zmianach,
2) Załącznik nr 1 – formularz oferty po zmianach,
3) Załącznik nr IIIA do SIWZ – zadanie nr 2,
4) Załącznik nr IIIA do SIWZ – zadanie nr 5.

