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INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW 

(informacja zamieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego i przesłana  

do Wykonawców) 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

na realizację zadania pod nazwą: „Dostawa sprzętu komputerowego, 

oprogramowania oraz akcesoriów dla Administracji Centralnej 

Uniwersytetu Wrocławskiego.” 

 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający – Uniwersytet 

Wrocławski udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców: 

 

Pytanie 1) W OPZ zał. 4 w pozycji 21 Tablet specyfikujecie Państwo produkt, który 

jednoznacznie wskazuje na tablet Apple IPad Pro I Generacji. Z naszej najlepszej 

wiedzy popartej informacjami rynkowymi oraz informacjami od producenta Apple IPad 

Pro nie występuje już w powszechnej dystrybucji. Jego bezpośrednim następcą jest 

Apple Ipad Pro 11cali, jednocześnie w gamie produktów Apple znajduje się także Apple 

IPad Air 10,9cala bardzo zbliżony specyfikacją do Apple IPad Pro I Generacji. Proszę 

zatem o korektę wymaganej specyfikacji w pozycji 21 tak aby można było zaoferować 

Państwu produkt występujący w powszechnej dystrybucji lub wyrażenie bezpośredniej 

zgody na dopuszczenie w pozycji 21 tablet tabletu Apple IPad Air 10,9cala 64gb  

z wymaganymi akcesoriami. 

 

Odpowiedź 1) Zamawiający zmienia OPZ w poz. 21 w następujący sposób:  

- usuwa zapis: Rodzaj wyświetlacza: Retina  

- usuwa zapis: Załączone wyposażenie : Kabel Lightning – USB. 

W opinii Zamawiającego przedstawione wymagania techniczne nie wskazują  

na konkretnego producenta ani model sprzętu. 

 

 

Pytanie 2) W OPZ zał. 4 w pozycji 22 Tablet II specyfikujecie Państwo produkt, który 

jednoznacznie wskazuje na tablet Apple IPad Pro 12,9 cala poprzedniej generacji.  

Z naszej najlepszej wiedzy popartej informacjami rynkowymi oraz informacjami  

od producenta Apple IPad Pro 12,9 z portem Lightning nie występuje już w powszechnej 

dystrybucji. Jego bezpośredni następca Apple Ipad Pro 12,9 cali w obecnej, 

powszechnie dostępnej wersji występuje już ze złączem USB-C. Czy zatem zgadzacie 

się Państwo na zmianę opisu OPZ w pozycji 22 Tablet II ze złącza Lightning na złącze 

USB-C? 
 

Odpowiedź 2) Zamawiający zmienia OPZ w poz. 22 w następujący sposób:  

- usuwa zapis: Złącza: Lightning – min. 1 szt.; 

- w to miejsce dodaje zapis: Złącza: USB – C min. 1 szt.; 

- usuwa zapis: Dołączone akcesoria Kabel Lightning – USB. 



 

 
 

W opinii Zamawiającego przedstawione wymagania techniczne nie wskazują 

na konkretnego producenta ani model sprzętu. 

 

 

Zamawiający przekazuje w załączeniu: 

Zmieniony Opis przedmiotu Zamówienia (Zał. Nr 4 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 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający – Uniwersytet 

Wrocławski przedłuża terminy: 

- składania ofert: do dnia 02 listopada 2020 r. do godz. 10:00; 

- otwarcia ofert: dnia 02 listopada 2020 r. godz. 11:00. 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający – Uniwersytet 

Wrocławski zamieszcza na portalu Urzędu Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia. 

 

 

Załącznik: 

1) Skorygowany opis przedmiotu zamówienia w poz. 21 oraz 22. 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski  

  

/Rektor/ 


