Myślenice, dnia 31.08.2015 r.
JRP.272.09.2015

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
wg rozdzielnika

Zamawiający – Gmina Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, działając w trybie art. 38
ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z
2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z dostrzeżeniem niejasności dotyczących
postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego nr JRP.272.09.2015, pn.: „Dostawa sprzętu elektronicznego i
multimedialnego w celu zapewnienia nagród dla laureatów i uczestników konkursu
ekologicznego zorganizowanego na rzecz podsumowania Projektu „Czysta woda dla
Krakowa - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice”
oraz dostawa sprzętu komputerowego dla biura JRP do monitoringu projektu”. Projekt
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”, po dokonaniu analizy materiałów
zamieszczonych na stornie internetowej Zamawiającego, przedstawia co następuje.

Zamawiający informuje, iż:
I. Tom III SIWZ Opis Techniczny Dostaw pkt. 4 ulega następującej zmianie: skreśla się jego
zawartość i zastępuje następującą treścią:
4. Power Bank (bank energii, zewnętrzny akumulator) – ilość: 100 szt.
• Pojemność min. 12000 mAh
• Wejście: microUSB 5V – 1A
• Wyjścia: USB 5V – 1A oraz USB 5V – 2A
• Wskaźnik naładowania akumulatora
• Bateria litowo-polimerowa
• Wyposażenie: kabel USB Switch z wymiennymi końcówkami (min. 5 szt): Micro
USB, Mini USB, Micro USB 3.0, iPhone 4, iPhone 5
• latarka wbudowana w bank energii,
• etui (woreczek)
• Instrukcja obsługi w języku polskim
• Karta gwarancyjna
• Zapakowany w oryginalnym pudełku
• Kolor 50 szt czarny i 50 szt biały
II. Tom III SIWZ Opis Techniczny Dostaw pkt. 8 ulega następującej zmianie: skreśla się zapis:
• Min. 50 m zasięgu

UWAGA! :
Wprowadzone powyżej zmiany w treści SIWZ mają wyłącznie charakter nieistotny,
a ponadto termin składania ofert upływa dopiero w dniu 07.09.2015r., w związku z czym
Zamawiający nie przewiduje zmiany tegoż terminu.

Z poważaniem
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