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Ogłoszenie nr 540201976-N-2019 z dnia 24-09-2019 r.

Łomża:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 597728-N-2019 

Data: 17/09/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Krajowy numer

identyfikacyjny 45120274000000, ul. ul. Akademicka  14, 18-400  Łomża, woj. podlaskie, państwo

Polska, tel. 862 155 953, e-mail emichalak@pwsip.edu.pl, faks 862 156 601. 

Adres strony internetowej (url): www.pwsip.edu.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: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub

roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie aktualizacji i wsparcia

technicznego dla systemu antywirusowego w ilości 244 licencji. 2. Szczegółowe określenie

przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie „Opis przedmiotu zamówienia”, który

stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

48.76.10.00-0 - pakiety oprogramowania antywirusowego 4. Zamawiający dopuszcza składanie

ofert równoważnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w „Opisie przedmiotu zamówienia”,

który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust 5 Pzp Wykonawca, który powołuje
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się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany

wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez

Zamawiającego. 

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i

ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie aktualizacji i

wsparcia technicznego dla systemu antywirusowego w ilości 195 licencji. 2. Szczegółowe

określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie „Opis przedmiotu zamówienia”,

który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Kody zamówienia według Wspólnego Słownika

Zamówień: 48.76.10.00-0 - pakiety oprogramowania antywirusowego 4. Zamawiający

dopuszcza składanie ofert równoważnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w „Opisie

przedmiotu zamówienia”, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust 5 Pzp

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia

spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2019-09-25, godzina: 12:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina: 12:00, 


