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Postępowanie nr: BZP.272.4.2020.EH                              Wrocław, 29.05.2020 r 
INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW 
(informacja zamieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego i przesłana do Wykonawców) 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA TREŚCI SIWZ  
ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację 
zadania pod nazwą: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Administracji Centralnej Uniwersytetu 
Wrocławskiego.”. 
 
W oparciu o artykuł 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający – 
Uniwersytet Wrocławski udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmienia treść SIWZ w 
trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

Pytanie 6) W związku z prowadzonym postępowaniem na dostawę sprzętu komputerowego, 
zwracam się z zapytaniem czy jako produkt równoważny zostanie uznany monitor opisany w 
pozycji nr 3 posiadający matrycę IPS o przekątnej 21,4" o kątach widzenie 178 stopni, 
posiadający dodatkowo pivot, pozostałe parametry minimalne zachowane?  0,1" będzie 
niezauważalne dla użytkownika a matryca IPS oraz dodatkowo pivot sprawią że praca dla 
użytkownika będzie o wiele bardziej komfortowa.  
Odpowiedź 6) Zamawiający zmienia zapis w poz. 3 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 
5 do SIWZ) dot. przekątnej ekranu monitora, w następujący sposób: 
jest: 
Przekątna: min.21,5 cali 

zmienia się na: 
Przekątna: min.21,4 cali 
Zamawiający nie zmienia pozostałych parametrów dotyczących monitora w poz. 3 Opisu 
przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 7) Dotyczy poz. 24 – Oprogramowanie do skanera 
Do jakiego systemu DMS/ECM aplikacja wymaga połączenia? Informacja ta jest konieczna do 
prawidłowej wyceny wymaganego oprogramowania. 
Odpowiedź 7) Zamawiający dopisuje w poz.24 Opisu przedmiotu zamówienia:  

 Aplikacja umożliwia połączenie do systemu EZD PUW. 

Pytanie 8) Dotyczy poz. 16 – Uchwyt biurkowy do monitora 
Czy Zamawiający dopuści uchwyt o maksymalnym obciążeniu 9 kg (2 x 4,5 kg) przy zachowaniu 
pozostałych parametrów? 
Odpowiedź 8) Zamawiający zmienia zapis w poz. 16 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik 
nr 5 do SIWZ) dot. obciążenia uchwytu biurkowego do monitora, w następujący sposób: 
Jest: 
Maksymalne obciążenie: min do 2 x 5 kg  

Zmienia się na: 
Maksymalne obciążenie: min do 2 x 4,5 kg  

Pytanie 9) Dotyczy poz. 22 – Skaner biurowy 
Czy Zamawiający dopuści skaner nie obsługujący formatu plików MTIFF przy zachowaniu 
pozostałych parametrów? Pozwoli to na zaoferowanie urządzeń renomowanego producenta. 
Odpowiedź 9) Zamawiający dopuści skaner nie obsługujący formatu plików MTIFF przy 
zachowaniu pozostałych parametrów. 
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Wykreśla się w poz. 22 Opisu przedmiotu zamówienia zapis dot. „Formatów plików” (punktor 3): 
 MTIFF 

 
Pytanie 10) Dotyczy poz. 25 – Drukarka etykiet 
Czy Zamawiający dopuści drukarkę o maksymalnej szerokości etykiet min. 104 mm? Bądź maks. 
prędkości druku min. 102 mm/s? Według posiadanych przez nas informacji drukarki o maks. 
prędkości druku min. 150 mm/s dopuszczają maks. szerokość etykiet min. 104 mm. Drukarki o 
maks. szerokości etykiet min. 108 mm mają znacznie mniejszą maks. prędkość druku wynoszącą 
102 mm/s. 
Odpowiedź 10). Zamawiający dopuści drukarkę o maksymalnej maks. prędkości druku min. 
102 mm/s, jednocześnie informuje, że nie zmienia pozostałych wymagań dot. drukarki etykiet. 
Zamawiający zmienia zapis w poz. 25 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ) 
dot. drukarki etykiet, w następujący sposób: 
Jest: 
Maks. prędkość druku: min. 150 mm/ s 

Zmienia się na: 
Maks. prędkość druku: min. 102 mm/ s 

Pytanie 11) W związku z prowadzonym postępowaniem na dostawę sprzętu komputerowego, 
zwracam się z zapytaniem czy dopuszczą Państwo Notebooki opisane w pozycjach nr 31 i 32 bez 
wbudowanych napędów DVD oraz złącza LAN. Większość nowych modeli nie posiada już tych 
elementów. Ewentualnie czy można zastosować zewnętrzny napęd DVD oraz kartę LAN na USB?  
Notebooki i tak zapewne będą łączyć się z siecią bezprzewodową. 
Odpowiedź 11) Zamawiający nie dopuszcza notebooków opisanych w poz. 31 i 32 Opisu 
przedmiotu zamówienia bez napędu DVD oraz złącza LAN.  
Dopuszcza zastosowanie zewnętrznego napędu DVD oraz kartę LAN na USB. 
Zamawiający zmienia zapis w poz. 31 i 32 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do 
SIWZ) dot. notbooków: 
Jest: 

Napęd optyczny DVD+/-RW DL  
Komunikacja   
    * WiFi IEEE 802.11 b/g/n 
* LAN 10/100/1000 Mbps 
    * Bluetooth 
Zmienia się na: 

Napęd optyczny DVD+/-RW DL wbudowany lub zewnętrzny 
Komunikacja   
    * WiFi IEEE 802.11 b/g/n 
* LAN 10/100/1000 Mbps wbudowany lub zewnętrzny 
    * Bluetooth 

 
 
Działając na podstawie art. 12a ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert 

i zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
Termin składania ofert: 05.06.2020 r. do godz. 10.00. 
Termin otwarcia ofert:  05.06.2020 r. o godz. 11:00 
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Załączniki:  
- zmieniony załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia/Minimalne wymagania dla sprzętu i oprogramowania 
 
 
 
 

mgr Ryszard Żukowski 
Kanclerz 
Uniwersytetu Wrocławskiego 


