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 BZP.2410.21.2017.GK                                                  Wrocław, dnia 07 stycznia2019 r. 
 

INFORMACJA nr 1 DLA WYKONAWCÓW 
 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację 
zadania pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z 
oprogramowaniem dla Administracji Centralnej Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 

 
 
Uniwersytet Wrocławski informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęło zapytanie 
dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. W oparciu o artykuł 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie poniżej:  
 
Pytanie 1 
Pytanie dotyczące: Opis przedmiotu zamówienia – 7. Drukarka Laserowa Kolorowa: 
Zamawiający opisał drukarkę laserową kolorową w m.in. następujący sposób: 
” Dodatkowo ….. komplety oryginalnych tonerów” 
Z uwagi na to, że w wykropkowane miejsce nie została wpisana żadna ilość, zwracamy się do 
Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje dodatkowych tonerów do 
drukarek, a jeśli tak, to w jakiej ilości. 
Odpowiedź 1  
Brak określenia ilości kompletów oryginalnych tonerów, wynika z błędu pisarskiego 
Zamawiającego. 
Zamawiający wymaga dostarczenia 4 kompletów oryginalnych tonerów do każdej drukarki. 
W związku z powyższym zmienia się Załącznik nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia – Minimalne wymagania w zakresie pkt. 7 – ostatni wiersz, w którym 
mowa o materiałach eksploatacyjnych otrzymuje brzmienie: 
” Dodatkowo po 4 komplety oryginalnych tonerów do każdej drukarki” 
 
Pytanie 2 
Pytanie dotyczące: Opis przedmiotu zamówienia – 8. Notebook 17”: 
Zamawiający wymaga notebooka 17,3” z portem VGA – według naszej najlepszej wiedzy 
wszystkie obecnie produkowane i dostępne w sprzedaży nowe notebooki w tej klasie 
wielkości matrycy nie posiadają złącza VGA a jedynie złącze HDMI. 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złącza VGA bądź czy Zamawiający zgodzi się na 
dostarczenie laptopa z przejściówką HDMI - VGA? 
Odpowiedź 2 
Zamawiający zmienia Załącznik nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – 
Minimalne wymagania w zakresie pkt. 8 przy zapisie Interfejsy – trzecia *  
po zapisie 1 x D-Sub dopisuje się lub przejściówka HDMI  D-Sub. 
 

Działając na podstawie art. 12a ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin 
składania ofert i przekazuje do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych zmianę 
ogłoszenia o zamówieniu. 
Nowy termin składania ofert  – do 14 stycznia 2019r., do godz. 10:00; 
Nowy termin otwarcia ofert – 14 stycznia 2019 r., godz. 11:00.  
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Mgr Ryszard Żukowski 
 


