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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP "Orze" w Wejherowie
ul. Strzelecka 9
Wejherowo
84-200
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Moza
Tel.: +48 586724161
E-mail: sekretariat@wejherowo-elektryk.pl
Faks: +48 586722509
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wejherowo-elektryk.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wyposażenie, doposażenie pracowni oraz wyposażenie pomieszczeń dodatkowych dla Powiatowego Zespołu
Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie
Numer referencyjny: PZS2.271.7.18.EM

II.1.2)

Główny kod CPV
39162000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie, doposażenie pracowni oraz wyposażenie pomieszczeń
dodatkowych dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do
SIWZ.
3.Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.4.Zamówienie nie ogranicza w żadnym stopniu dostępności dla oferentów
zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z
Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata
2014-2020.
5. Obowiązek informacyjny zgodnie z RODO zawarto w SIWZ.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/07/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nmozaewa
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-100620
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 130-296020
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 06/07/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: krótki opis
Zamiast:
3. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
Powinno być:
3. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: informacje dodatkowe
Zamiast:
3. Przesłanki wykluczenia wykonawców: art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 5 pkt 1 i 8.
Powinno być:
3. Przesłanki wykluczenia wykonawców: art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 5 pkt.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: informacje dodatkowe
Zamiast:
6. Po ocenie ofert oraz po wstępnej weryfikacji oświadczeń dotyczących spełniania warunków oraz braku
podstaw do wykluczenia, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego,
składa w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Powinno być:
6. Po ocenie ofert oraz po wstępnej weryfikacji oświadczeń dotyczących braku podstaw do wykluczenia,
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, składa:
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 20/10/2018
Powinno być:
Data: 18/10/2018
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VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

