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Ogłoszenie nr 540181848-N-2020 z dnia 22-09-2020 r.

Namysłów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 586961-N-2020
Data: 18/09/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, Krajowy numer identyfikacyjny 53142196300000, ul. Pl. Wolności , 46-100
Namysłów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. (077) 410 36 95, e-mail zamowienia@namyslow.pl, faks 774 103 922.
Adres strony internetowej (url): www.namyslow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu w celu wyposażenia pracowni w Zespole Szkół Mechanicznych.
Zamówienie składa się z 3 części: Część 1 – Wyposażenie pracowni elektronicznej. Część 2 - Wyposażenie pracowni fotowoltaicznej. Część 3 Wyposażenie pracowni samochodowej. 2. Projekt pn. „Kształcimy fachowców na lokalny rynek pracy” współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014 – 2020 oraz środków Budżetu Państwa. Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji. Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego.
Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego. 3. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny przedmiot:
39162200-7 Pomoce i artykuły szkoleniowe. Dodatkowe kody CPV: 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne. 31711000-3 Artykuły
elektroniczne. 34640000-5 Elementy samochodowe. 44511000-5 Narzędzia ręczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis
minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dotyczący zamawianego sprzętu i wyposażenia zawarty jest w załącznikach nr 2 do
SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia wyposażenia spełniającego wymagania
Zamawiającego (w załącznikach nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia) i zgodnych z zaoferowanymi przez Wykonawcę w ofercie
przetargowej. W tym celu Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wypełnili kolumnę 5 (piąta) dla każdej pozycji, w załącznikach nr 2, 3 i 4 do
formularza oferty o nazwie: „Formularz cenowy - ………..”, w której Wykonawcy zobowiązani są do wpisania informacji dotyczących
Producenta / marki / modelu lub nr katalogowego. Opisy zamieszczone przez Wykonawców w ww. kolumnie traktowane będą jako
zobowiązanie Wykonawcy dotyczące dostarczanego przez niego wyposażenia, a także będą służyły Zamawiającemu do sprawdzenia, czy
dostarczone przez wybranego Wykonawcę wyposażenie jest zgodne z zaoferowanymi. Brak takich informacji lub niekompletna informacja
zawierająca jedynie wpis np. „ALLEGRO”, nie dające możliwości jednoznacznej identyfikacji wyposażenia, skutkuje niemożnością oceny przez
Zamawiającego, jaki przedmiot został zaoferowany, a w konsekwencji - czy spełnia on postawione wymagania. 6. Wykonawca zobowiązany
jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i ofercie. 7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty,
które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 8. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6/7 ustawy. 10. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i
instalacją przedmiotu dostawy. W pozostałym zakresie Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom
wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 11. Zamawiający
zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom
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