
Wrocław, dnia 4.07.2018 r. 
 
nr postępowania: BZP.242.7.2018.BO 
 
 

Wykonawcy 
(informacja przesłana faksem i/lub drogą elektroniczną wg 
rozdzielnika oraz zamieszczona na stronie internetowej 
zamawiającego) 

 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania 

pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu 
Leopoldina Online. 

 
INFORMACJA NR 1 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

 
Pytanie nr 1: Dotyczy monitora 4k. Czy Zamawiający dopuści monitor ze złączami zewnętrznymi: 
1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort, 2 x DVI-D, 4 x HDMI? Wg naszej wiedzy monitor w pełni zgodny z 
wymaganiami specyfikacji nie jest dostępny. 
Odpowiedź nr 1: Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W 
Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 9 do SIWZ), w punkcie 8 ppkt 8.9: Monitor 4k/Złącza 
zewnętrzne: 
było: 1 x HDMI 2.0; 2 x DisplayPort; 2 x DVI-D; 4 x HDMI. 
zmienia się na: 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort, 2 x DVI-D, 4 x HDMI. 

 
Zamawiający przekazuje w załączeniu: 

zmieniony Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 9 do SIWZ) 
z uwzględnieniem ww. zmian. 

 
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w ofertach oraz na podstawie art. 38 ust. 6 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze 
zm.) Zamawiający przedłuża terminy: 

- składanie ofert: do dnia 11.07.2018 r. do godz. 10:00, 
- otwarcie ofert: dnia 11.07.2018 r. o godz. 10:30, 
- minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: do dnia 8.09.2018 r. 
 
Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a Zamawiający przekazuje ogłoszenie o sprostowaniu 

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 
 

prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz 
PROREKTOR ds. nauki 


