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Olecko, dnia 10.10.2017 r.  
Znak: ZP.1.2017 

 
 

Uczestnicy postępowania  
 
 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę maszyn, urządzeń i oprogramowania w 

ramach doposażenia bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych w Olecku. 

 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z JEJ MODYFIKACJĄ 

  
1. W odpowiedzi na zapytanie złożone przez jednego z wykonawców odnośnie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia poniżej przedstawiam następujące 
wyjaśnienia: 

Pytanie. 
Część I, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Centrum pionowe frezarskie CNC  
Poz. 20 – pojemność pamięci. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie pamięci o 
pojemności 750 MB, ponieważ ze względów technicznych nie jest możliwe zainstalowanie 
pamięci o pojemności 1 GB, 

Odpowiedź: zamawiający modyfikuje dotychczasową treść poz. 20 szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI I – załącznika nr 10 do SIWZ w zakresie określonym 
w części drugiej niniejszego pisma. 

 
2. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający modyfikuje treść 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie: 

1) dotychczasowa treść Rozdziału XI pkt 9 ppkt 1 SIWZ zostaje zastąpiona następującą 
treścią: 

„Zespół Szkół Technicznych w Olecku 
Oferta 

„Dostawa maszyn, urządzeń i oprogramowania” 
Nie otwierać przed 13.10.2017 r. godz. 14:15 

2) dotychczasowa treść Rozdziału XII SIWZ zostaje zastąpiona następującą treścią: 
"1. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego – 19-400 Olecko, Plac 

Zamkowy 2, w sekretariacie, w terminie do dnia 13.10.2017 r. do godz. 14:00. 
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego, w gabinecie dyrektora, w 

dniu 13.10.2017 r. o godz. 14:15.”, 
3) w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI I – załączniku nr 10 do 

SIWZ dotychczasową treść poz. 20 tabeli opisującej Centrum pionowe frezarskie CNC – 
1 szt., tj.: 

 
 



 

 2

20 Pojemność pamięci min. 1 GB. Karta sieciowa  

zastępuje się następującą treścią: 

20 Pojemność pamięci min. 750 MB. Karta sieciowa  
 
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. 
 
 


