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roku
Odpowiedź na zapytania Wykonawców.
Informacja o zmianie treści SIWZ
W odpowiedzi na zapytania Wykonawców oraz udzielając informacji o zmianie treści
SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień
publicznych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zmianami), w związku z potrzebą
doprecyzowania sposobu wykonania przez Wykonawcę świadczenia na rzecz Zamawiającego,
koniecznej zmiany parametrów w opisie niektórych części zamówienia, wynikłej na skutek
wycofania niektórych typów urządzeń a wprowadzenia ich nowych odpowiedników,
odpowiadających zamierzeniu Zamawiającego oraz korekty innych omyłek w treści SIWZ
– Zamawiający udziela odpowiedzi oraz dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, bez zmiany terminu składania ofert:
1)
Pytanie Wykonawcy:
„Czy dla zadania nr 2 Zamawiający dopuszcza dostawę komputerów objętych
serwisem gwarancyjnym świadczonym przez Producenta, a nie Wykonawcę.”;
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza dostawę komputerów objętych serwisem gwarancyjnym świadczonym
przez Producenta oraz wprowadza zmianę w treści SIWZ w Zadaniu nr 2 przez dodanie:
„Zadanie nr 2
laptop: ilość 2 sztuki, mysz komputerowa: ilość 2 sztuki /gwarancja świadczona w
serwisie zewnętrznym lub wykonawcy/”
2)
Pytanie Wykonawcy:
„Czy w pozycji nr 2 zadania nr 2 (Laptop 15,6" - 1 sztuka) Zamawiający dopuszcza
dostawę komputera o wysokości mniejszej niż 29 mm; mając na uwadze postęp
technologiczny i miniaturyzację komponentów, aktualnie obecne na rynku komputery
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spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego nie przekraczają wysokości 24,1 mm;
komputery o wysokości określonej w specyfikacji zostały wycofane z bieżącej
produkcji”;
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza dostawę komputera w pozycji nr 2 zadania nr 2 (Laptop 15,6" - 1
sztuka) o wysokości mniejszej niż 29 mm.
Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w pozycji nr 2 zadania nr 2 (Laptop
15,6" - 1 sztuka) w parametrze wysokość na: wysokość do 24.5 mm
2) Laptop 15,6’’ – 1 sztuka
kolor czarny matowy;
wysokość nie więcej niż 25.5 mm;
( … ).
3)
Pytanie Wykonawcy:
Załącznik nr 1 ("Oferta") zawiera pomyłkę pisarską w zadaniu nr 2 - pod laptopami z
pozycji 1 i 2 nie uwzględniono miejsca na wpisanie informacji o gwarancji, cenie, nazwie
handlowej i numerze załącznika ze specyfikacji technicznej; czy w związku z tym
Zamawiający przewiduje korektę treści SIWZ i przedmiotu zamówienia, terminu
składania ofert ?
Odpowiedź Zamawiającego:
W Zadaniu nr 2: informacje do uzupełnienia, dotyczące: gwarancji, cenny, nazwy handlowej itd.,
znajdują się na końcu i dotyczą każdej z części Zadania nr 2, zatem po wypisaniu każdej z części
zadania nr 2 należy wpisać i uzupełnić formułę z danymi dotyczącymi: gwarancji, cenny, nazwy
handlowej itd..
Niemniej jednak wychodząc naprzeciw zapytania Wykonawcy, Zamawiający prostuje treść SIWZ
w Zadaniu nr 2, przez dodanie po każdej z trzech części tegoż zadania / czyli po informacjach o
części nr 1 Laptop: 11.6” - 1 sztuka, o części nr 2 Laptop 15.6” - 1 sztuka, oraz informacjach o
części nr 3 Mysz komputerowa – 3 sztuki, zadania nr 2/, informację:
„Gwarancja: _______ miesięcy/miesiące.
____________________ PLN (za sztukę)
(słownie:
________________________________________________________________________PLN)
____________________ PLN (za całość)
(słownie:
________________________________________________________________________PLN)
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