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I. Zamaw
publi

4cy dziataj4c nLa podstawie art. 38 ustawy z
(Dz. U. z 2013 r., poz. 901 ze zm.), dalej

przekantj jego tre66 wraz z odpowiedzi4:

Pytanie 1

Proszg o

tabletu o

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien
jako: ustawa pzp, w odpowiedzi na wniosek

z opisu specyf,rkacji ,,LAN lGB", poniewaZ nie wystgpuje laptop z funkcjq
parametrach
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POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. DoSwiadc zalna 4. P. O. B ox 20 | . 20 -290 Lt$ln 2'7

Tel.: (081) 74-450-61, Fax: (081)'74-450-67
E-mail : sekretariat@ipan. lublin.pl http ://www. ipan. lublin.pl

Lublin, 16 2015 roku

Uczestnicy postgpowania przetargowego

o udzielenie zm6wienia publicznego \y trybie przetargu nieograniczonego wsp6lfinansowaoego z projektu OPUS nr 2012107 IB|NZ9102430 na:
dfa Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzafskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie' A-2401-20115

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA TRESCI

SPEC]YFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Odpow
dokonuje modyfikacjiw zakresiewskazanym przezwnioskodawc4. W rtsiqrl<rrztymrZ'amawaj4cy

zrilema w Szczeg6lowym opisie przedmiotu zam6wienia,Jnterfejsy komunikacyjne" poprzez wylceSlenie

sl6w 1Gb"-

wi-Fi 802.11 b/ Bluetooth, LAN 1Gb

llb/pln. Bluetooth

awie art. 38 ust. 6 Prawo zam6wief

is Przedmiotu



Proiekt OPUS nr 2OI2/O7lB/Nz9/02

Rozdzial X
Opis sposgbu prrygotowania ofertY
Bylo:
9.9. Zaleca sig, aby wykonawca zamiescil ofertg w zewngtrznej i wewngtrznej kopercie ztym,2e:
zewngffzn[ koperta (opakowanie) powinna by6 zaadresowana na zamawiaj1cego, zawietal oznaczenie:

,,Oferta na: dostawg laptop6w dla Inst5rtutu Agrofizyki im. B. Dobrzariskiego Polskiej Akademii Nauk w
Lublinie (Znak A-2401-20115) nie otwiera6 przed 20.07.2015 r. godz. 11.00" bez nazvvy i piecz4tki

wykonawcy; koperta wewngtrzna powinna zawieral ofertg i by1 zaadresowana na wykonawca, tak, aby

mo2nabylo odeslad ofertg w przypadku jej wptynigcia po terminie.

JEST:
9.9. Zaleca sig, aby wykonawca zamie6citr ofertg w zewngtrznej i wewngtrznej kopercie ztym,2e:
zewngtrznd koperta (opakowanie) powinna by6 zaadresowana na zamawiaj4cego, zawietal oznaczenie:

,,Ofefta nd: dostawg laptop<5w dla Instytutu Agrofi4rki im. B. Dobrzariskiego Polskiej Akademii Nauk w
Lublinie (Znak A-2401-20115\ " bez narwy i piecz4tki

wykonawoy; koperta wewngtrz na wykonawcg, tak, aby

mohnabylg odesla6 ofertg w przypadku jej wptynigcia po terminie.

Rozdzial XVIII
Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert:
Bylo:

1. Ofertg naleiry zloLry(, w siedzibie Zamawiai1cego - Instytut

Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, ul. Do6wiadczalna 4;

terminie do dnia 20.07.2015 r., do godz. 11.00.

JEST:
2. Ofertg nalezy zloLry| w siedzibie Zamawiaj4cego - Instytut

Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, ul. Do6wiadczalna 4;

terminie do dnia ZI.OZ.ZO1S r.. 0o eod .

Agrofizyki im. Bohdana Dobrzafrskiego

20290 Lublin pok. 18 (sekretariat) w

Agrofizyki im. Bohdana Dobrzafskiego

20-290 Lublin pok. 18 (sekretariat) w

Bylo:
3. Otwarcie ofert odbgdzie sig w dniu 20.01.2015 r. o godz. 111sw siedzibie Zamawiai1cego - lnstltul

Agrofizyki im. Bohdana Dobrzariskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, ul. Do6wiadczalna 4;

20-290 Lublin, pok. 6 (sala seminaryjna).

JEST:
3. Otwarcie ofert odbgdzie sig w dniu 23.07.2015 r. o eodz. 1lrsw siedzibie Zamawiaj4cego - Inst5rtut

Agrofrzyki im. Bohdana Dobrzariskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, ul. DoSwiadczalna 4;

20-290 Lublin, pok. 6 (sala seminaryjna).

Projekt umowy - dotycry $ 1 ust. 2
Bylo:

2. Dostawa produkt6w nast4pi zgodnie z zal<resem ilo6ciowo-asortymentowym okre$lonym w ofercie

Wykonawcy z dnia 20.07,2015 r. (stanowi4c4 zal4cznik nr 2 do umowy), w szczegSlnoSci w

Szczegolowym opisie przedmiotu zam6wienia (stanowi4cym zal4czniknr 1 do umowy).



Projekt OPUS nr 2Ot2/Q7 /B/NZ9/O2

Bylo:
2. Dostawa produkt6w nast4pi zgodnie z zakresem iloSciowo-asortymentowym okreSlonym w ofercie

Wykonawcy z dnia ....................... r. (stanowi4c4 zalEczniknr 2 do umowy), w szczeg6lno6ci w

Szczeg6trowym opisie przedmiotu zam6wienia (stanowi4cym zaL1cznlk nr 1 do umowy).

III. JednoczeSnie, w

specvfikacii istotnvch

w nrzvsotowlrvanvch ofertach.

W pozo stalym zakresie tre6c specyfikacj i pozo st aj e bez zmian.

'N.Zzmawiaj4cy dokonuje modyfikacji treSci SIWZ w powy2srym zakresie.

Zamaw itj4cy wymaga potwierdzenia otrzymania niniej szego pism a

poprzez odeslanie treSci jego ostatniej strony

wyaiz z piecz4tk4 imienn4 i podpisem' na nr faksu: 81 7 44 50 67

Kierownik Zamaw iaj 4c e go,

DYREKTOR
7fourZ.,%-'

prof . dr hnb. Ceznry Slnuiitski


