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Numer sprawy WO-ZP.2311.10.2019  
 

ZAMAWIAJĄCY UDOSTĘPNIA 

NA STRONIE INTERNETOWEJ 

 

ZMIANA 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych A3 oraz zasilacza awaryjnego UPS na 

potrzeby systemu EZD, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający (Wojewódzki Urząd Pracy  

w Rzeszowie) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz udostępnia dokonaną 

zmianę na stronie internetowej.  

ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach 

Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ: 

 

 w zakresie dotyczącym opisanego w pkt 2) tabeli  ZASILACZA  AWARYJNEGO UPS   

wiersz 2 tabeli otrzymuje brzmienie: 

 

2.   
 

Moc / typ urządzenia 

 

 

- moc rzeczywista 2700W,  

- moc pozorna 3000VA, 

- zasilanie wejściowe 230V 

- zasilanie wyjściowe 230V 

- zakres częstotliwości pracy 50/60 Hz 

- kształt napięcia wyjściowego: sinus 

- głośność pracy do 55 dB 

 

 

PONADTO: 

 

W następstwie zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 6 

ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia  

24 września 2019 roku godz. 11 
00

. W związku z tym, otwarcie ofert nastąpi dnia 24 września 2019 

roku o godz. 11 
30

 



__________________________________________________________________________________________ 

Strona 2 z 2 

 

W KONSEKWENCJI: 

Rozdz. XI pkt 3 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej, 

nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej napisem:  

«Oferta na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych A3  

oraz zasilacza awaryjnego UPS na potrzeby systemu EZD 

WO-ZP.2311.10.2019  

–  nie otwierać przed dniem 24 września 2019 roku do godz. 11 
30

»  

Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot oferty w przypadku 

dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

Rozdz. XII pkt 1.2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Termin składania ofert upływa w dniu 24 września 2019 roku o godz. 11 
00

 (decyduje data  

i godzina złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego). 

Rozdz. XII pkt 2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 września 2019 roku o godz. 11 
30 

w siedzibie Zamawiającego  

tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów, 

pokój nr 203. 

ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami jest wiążąca 

dla Wykonawców. W każdym miejscu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami 

kiedy jest mowa o zakresie, który został zmieniony, rozumie się przez to treść nadaną po zmianie. 

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami obowiązuje bez 

zmian. 

 

Rzeszów, 17.09.2019 r. 
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Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
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