
Wszyscy Wykonawcy 
 

Biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
Dostawa sprzętu komputerowego,  Nr sprawy INS/NO-15/2009. 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Instytut Nawozów Sztucznych – Zamawiający, 
dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 
1. Sekcja IV SIWZ Części zamówienia –   

- powstaje nowy podział sprzętu komputerowego na części: 
 CZEŚĆ I  - Komputery PC – 21 szt. 
 CZEŚĆ II – Komputery Apple – 2 szt. 
 CZĘŚĆ III – Drukarki - 11 szt. 
 CZĘŚĆ IV – Monitory - 21 szt. 
 CZĘŚĆ V – Oprogramowanie – 21 szt. 
 
W treści SIWZ sprzed zmiany, w  Częściach i I i II zostały zamienione przedmioty oferty. 
Komputery PC zostały zgrupowane w I Części, a komputery Apple w II Części. 
 
Aktualne załączniki do SIWZ – Nr 1 ofertowy i NR 2 cenowy – są do pobrania ze zmianą SIWZ.  
 

2. Sekcja III SIWZ:  Opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ III – DRUKARKI – 9 szt., 
- dokonuje się zmiany na: DRUKARKI –11  szt. 

 
- i dodaje się dodatkowy przedmiot zamówienia: 

A4 mono wielofunkcyjna – 2 szt.   

technologia druku laser  

maksymalne obciążenie nie mniej niż 20000 str/miesiąc 

rozdzielczość wydruku mono nie mniejsza niż 1200x1200 

szybkość wydruku nie wolniej niż 28 str/min 

szybkość kopiowania nie wolniej niż 28str/min 

pamięć RAM nie mniej niż 128MB 

karta sieciowa LAN tak  

optyczna rozdzielczość skanowania nie mniejsza niż 600x2400 

automatyczny wydruk dwustronny duplex sprzętowy jednoprzebiegowy 

współpraca z systemami 
MS Windows Vista, XP, Mac OS 9.1-9.2 / OS X 10.2.4 
lub wyższy 

automatyczne kopiowanie dwustronne tak  

ADF (automatyczny podajnik papieru) tak  

ilość podajników w standardzie nie mniej niż 3  

podajnik kopert tak  
możliwość odbierania i wysyłania faksów 
 
 

tak 
  

3. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Umowa  § 6, ust. 2, otrzymuje brzmienie: 
 

§ 6, ust. 2.   Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na: 
1) Komputery i monitory minimum  36 miesięcy.  
2) Komputery i monitory Apple 12 miesięcy. 
3) Drukarki minimum 24 miesiące. 
4) Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia dostawy. 
5) Wykonawca do każdego zestawu wystawi lub dołączy kartę gwarancyjną zgodną z warunkami 

SIWZ. 



6) Jeżeli w okresie gwarancji sprzęt okaże się wadliwy, Wykonawca zobowiązuje się do jego naprawy 
lub, gdy naprawa okaże się niemożliwa, do jego wymiany na sprzęt nowy wolny od wad z 
zastrzeżeniem pkt. 8c. 

7) Dostarczenie naprawionych lub nowych części sprzętu nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
8) Warunki serwisu gwarancyjnego: 

a. czas reakcji na usunięcie usterki – maksymalnie do 24 godziny; 
b. czas naprawy – nie dłużej niż 5 dni roboczych; 
c. liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany sprzętu komputerowego na nowy 

 – 4 naprawy; 
d. sprzęt zastępczy na okres naprawy po 5 dniach. 

 

4. Działając zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Pzp, Zamawiający:  
Przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 24 kwietnia 2009 r. 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż załączona modyfikacja SIWZ, stanowi jej integralną część. 
Godzina i miejsce składania ofert oraz godzina i miejsce otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 
Puławy, 17.04.2009 r. 
 

 
 


