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BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WE WROCŁAWIU
DYREKTOR GENERALNY

Wrocław, dnia 16 września 2020 r.

AL-ZP.272-21/20/ZP/PN
wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: „Zakup wraz z dostawą, montażem,
uruchomieniem i konfiguracją 5 szt. kserokopiarek mono dla Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu”.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwaną w dalszej części „ustawą
Pzp”, w Rozdziale V ust. 1 pkt 1 lit a) SIWZ poprawia oczywistą omyłkę pisarską poprzez
usunięcie zwrotu „znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie Zamówienia” .
Jednocześnie w celu doprecyzowania zapisów SIWZ w ust. 4 w Rozdziale V zwrot:
„Posiadał certyfikat autoryzacyjny producenta oprogramowania Documaster, w celu
potwierdzenia posiadanych kompetencji do integracji urządzenia z posiadanym
systemem zarządzania wydrukami”
zmieniony został na zwrot:
„Dysponował osobą posiadającą certyfikat autoryzacyjny producenta oprogramowania
Documaster, w celu potwierdzenia posiadanych kompetencji do integracji urządzenia z
posiadanym systemem zarządzania wydrukami”
W związku z powyższym, Zamawiający w wierszu 5 w tabeli C w Rozdziale V ust 10 SIWZ
wprowadził zapis, zgodnie z którym Wykonawca - na wezwania zgodnie z art. 26 ust 2 ustawy
Pzp - zobowiązany będzie do złożenia wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia
(zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz osób) wraz z dokumentami
poświadczającymi posiadane uprawnienia, tj. ww. certyfikat.
Jednocześnie, Zamawiający zmienia termin składania ofert do dnia 24 września 2020 r. do
godziny 10:00 i jednocześnie termin otwarcia ofert, który nastąpi 24 września 2020 r. o godz.
10:45. Zmieniona SIWZ wraz z załącznikiem nr- 7 oraz stosowna zmiana ogłoszenia
o zamówieniu zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: bip.duiS/.pl oraz
d y re k to r gen
we

Małgori
Projekt nr 10/10-2019/OG-FAMI „Wsparcie działań Wojewody Dolnośląskiego w obszarze obsługi obywateli
państw trzecich" współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

