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Łomża, 07.01.2018 r. 

Znak sprawy: KZp.2730.26.18 

 

Uczestnicy postępowania 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu 

komputerowego w ramach projektu KPK – Kompleksowy Program Kształcenia w PWSIiP w 

Łomży” (Znak sprawy: KZp.2730.26.18) 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 

numerem  664640-N-2018 z dnia 28.12.2018 r.. 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 ze zmianami), Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki                      

i Przedsiębiorczości w Łomży zawiadamia, że w dniach 07.01.2019 r. wpłynęły wnioski o 

wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wobec powyższego Zamawiający 

wyjaśnia jak poniżej: 

 

Pytanie 1 

DOTYCZY:  ZADANIE 2 - ZAKUP WYPOSAŻENIA SALI DO PRZEDMIOTU 

"TECHNIKI BADAWCZE W PRACY SOCJALNEJ" Kamera ze statywem - 2 szt 

Zamawiający specyfikuje: _16._ _Wyposażenie: (..)statyw typu tripod z wysuwanymi nóżkami 

,(…) wysokość pracy kamery w zakresie co najmniej 40-100 cm (…)_  

Zamawiający specyfikuje dopuści zaoferowanie kamery w zestawie ze  

statywem typu tripod o wysokości pracy kamery w zakresie 45-100 cm??  

Wyjaśnienie:  

Zamawiający dopuści statyw typu tripod z wysuwanymi nóżkami umożliwiający pracę kamery 

na wysokości w zakresie co najmniej 50-100 cm 

 

W celu zagwarantowania dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, 

zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 11.01.2019 r. do godziny 12:00. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 ze zmianami). Zamawiający informuje, że 

wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ:  
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1. w SIWZ Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Zakup wyposażenia Sali do 

przedmiotu "Techniki badawcze w pracy socjalnej"  Kamera ze statywemppkt.16: 

Było: 

16 Wyposażenie: ładowarka, karta pamięci SD o pojemności co najmniej 32 GB, 

pokrowiec kamery,  

statyw typu tripod z wysuwanymi nóżkami, głowica z wbudowaną poziomnicą, 

regulacją położenia kamery względem 3 osi, wysokość pracy kamery w zakresie 

co najmniej 40-100 cm, uchwyt szybkiego montażu kamery. 

Winno być: 

16 Wyposażenie: ładowarka, karta pamięci SD o pojemności co najmniej 32 GB, 

pokrowiec kamery,  

statyw typu tripod z wysuwanymi nóżkami, głowica z wbudowaną poziomnicą, 

regulacją położenia kamery względem 3 osi, wysokość pracy kamery w zakresie 

co najmniej 60-100 cm, uchwyt szybkiego montażu kamery. 

 

2. w SIWZ Załącznik nr 6 Formularz jakościowy Zadanie 2 - Zakup wyposażenia Sali 

do przedmiotu "Techniki badawcze w pracy socjalnej" Kamera ze statywem pkt. 16   

Było: 

16 Wyposażenie: ładowarka, karta pamięci SD o pojemności co najmniej 32 GB, 

pokrowiec kamery,  

statyw typu tripod z wysuwanymi nóżkami, głowica z wbudowaną poziomnicą, 

regulacją położenia kamery względem 3 osi, wysokość pracy kamery w zakresie 

co najmniej 40-100 cm, uchwyt szybkiego montażu kamery. 

 

Winno być: 

16 Wyposażenie: ładowarka, karta pamięci SD o pojemności co najmniej 32 GB, 

pokrowiec kamery,  

statyw typu tripod z wysuwanymi nóżkami, głowica z wbudowaną poziomnicą, 

regulacją położenia kamery względem 3 osi, wysokość pracy kamery w zakresie 

co najmniej 60-100 cm, uchwyt szybkiego montażu kamery. 

 

2) w SIWZ pkt. 1 i 3 w Dziale XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 
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Było: 

1. Oferty należy składać do dnia: 10.01.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: 

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 124 I piętro (sekretariat) 

3. Oferty zostaną otwarte dnia 10.01.2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego: 

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 

       ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 16 parter 

 

Winno być:  

1. Oferty należy składać do dnia: 11.01.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: 

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 124 I piętro (sekretariat) 

3. Oferty zostaną otwarte dnia 11.01.2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego: 

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 

       ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 16 parter 

 

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.  

Ponadto działając na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami), Zamawiający informuje, 

że w związku ze zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmianie ulega treść 

ogłoszenia o zmówieniu w przedmiotowym zakresie. Zmianę ogłoszenia zamieszczono 

w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu dzisiejszym. 

 

 

W imieniu Zamawiającego: 

      p.o. Kanclerz 

mgr inż. Artur Bałdowski 
 
 
Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ)  po zmianach  
2. Formularz Jakościowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) po zmianach 

 


