
Wrocław, dnia 6.12.2019 r. 
 
 
 

 
 
nr postępowania: BZP.2410.22.2019.AB 

Wykonawcy 
(informacja przesłana drogą elektroniczną wg 

rozdzielnika oraz zamieszczona na stronie 
internetowej zamawiającego) 

 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa, instalacja i 

uruchomienie trzech skanerów do mikrofilmów i mikrofisz wyposażonych w komputerowe 
stacje obsługi z funkcjonalnością czytnika czytelniczego. 

 
INFORMACJA NR 2 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela wyjaśnień i zmienia treść 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

 
Pytanie nr 1: Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia zamieścił zapis: 
Monitor: 
Rodzaj panelu: IPS 
Wielkość ekranu: min. 27" 
Obsługiwane rozdzielczości: max. 3840 x 2160 
Złącza zewnętrzne: 
1 x HDMI 2.0; 
1 x DisplayPort; 
2 x DVI-D; 
2 x HDMI; 
Oznaczenie CE: Dostarczony sprzęt elektryczny musi spełniać 
wymogi niezbędne do oznaczenia znakiem CE. 
- Według naszej wiedzy monitor o podanych przez Zamawiającego parametrach nie występuje, 
zwracamy się zatem z prośbą o podanie przykładowego modelu spełniającego wymagania. 
 
Odpowiedź nr 1: Zamawiający zmienia treść SIWZ tj. w tabeli zamieszczonej w OPZ (Załącznik nr 
5 do SIWZ) w pkt 19 (Złącza zewnętrzne): 
jest: 1 x HDMI 2.0; 1 x DisplayPort; 2 x DVI-D; 2 x HDMI; 
zmienia się na: 1 x HDMI; 1 x DisplayPort. 

 
Zamawiający przekazuje w załączeniu: 

zmieniony (2) Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 5 do SIWZ), 
z uwzględnieniem ww. zmiany. 

 
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 2018 r. poz. 1843) 
Zamawiający przedłuża terminy: 

- składanie ofert: do dnia 12.12.2019 r. do godz. 10:00, 
- otwarcie ofert: dnia 12.12.2019 r. o godz. 11:00 
 
Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a Zamawiający zamieszcza na portalu Urzędu Zamówień 

Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
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