Nr post. 45/520/MN/2019

Gdańsk, dnia 08.04.2019 r.

MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot. przetargu nieograniczonego
z oprogramowaniem”.

na

„Dostawę

sprzętu

komputerowego

wraz

Na podstawie § 17 ust.13 Regulaminu Zamówień Publicznych Sektorowych Część B
stanowiącego Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2017 Prezesa Gdańskich Autobusów
i Tramwajów Sp. z o. o. z dnia 10.08.2017 r. Zamawiający dokonuje zmiany treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w następującym zakresie:

Było:
VI.

Przygotowanie oferty
1.

Dokumenty, informacje i materiały, które należy załączyć do oferty:

5)
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku określonego w Rozdz.
V ust. 1 pkt. 2 SIWZ do oferty należy dołączyć:
Wypełniony Załącznik Nr 4 do SIWZ, stanowiący wykaz dostaw wykonanych w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie, potwierdzający wykonanie co najmniej dostaw
sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ilości:
- co najmniej 20 sztuk komputerów ThinkCentre M720s (10ST0031PB) SFF i5-8400,
- co najmniej 15 szt. programów Microsoft Office 2019 Home and Business PL wraz
z licencją,
- co najmniej 5 szt. programów Microsoft Office 2019 Professional PL wraz z licencją,
- co najmniej 20 sztuk monitorów ThinkVision 23.8" S24i-10 61 (CAKAT1EU),
wraz z podaniem przedmiotu, dat dostaw i podmiotów na rzecz których te dostawy zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów (referencji), czy dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.
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Jest:
VI.

Przygotowanie oferty
1.

Dokumenty, informacje i materiały, które należy załączyć do oferty:

5)
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku określonego w Rozdz.
V ust. 1 pkt. 2 SIWZ do oferty należy dołączyć:
Wypełniony Załącznik Nr 4 do SIWZ, stanowiący wykaz dostaw wykonanych w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie, potwierdzający wykonanie co najmniej dwóch
dostaw sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem odpowiadających swoim
rodzajem dostawom będącym przedmiotem zamówienia, wraz z podaniem przedmiotu, dat
dostaw i podmiotów na rzecz których te dostawy zostały wykonane oraz załączeniem
dowodów (referencji), czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.
Przedmiotowa zmiana nie powoduje zmiany terminu składania ofert.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną
cześć SIWZ, podczas sporządzania ofert.
Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez
zmian.
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