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INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW 

 

Dotyczy dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: 

Dostawa sprzętu komputerowego 
Część I Dostawa 2 zestawów komputerowych oraz innego sprzętu komputerowego 

Część II Dostawa zestawu komputerowego 
  
 

Zamawiający informuje, że w dniu 01.12.2020 r. wpłynęły zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 
1843) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający przygotowuje wyjaśnienia treści SIWZ i udziela na nie wyjaśnień: 

 
 

 
W ramach przedmiotowego postępowania zwracam się z zapytaniem czy możliwe są zmiany następujących zapisów umowy:  
 
pytanie nr 1  

§ 3  
1. Za przedmiot zamówienia określony w § 2 strony ustalają wynagrodzenie umowne zgodne z przedstawioną ofertą 

w łącznej kwocie: netto: .............. zł VAT 23% ............... zł brutto: .............. zł 
........................................................................ zł ............./ Wynagrodzenie określone w pkt 1 obejmuje wszystkie 
koszty związane z realizacją przedmiotu umowy: dostawę, wniesienie, instalację, uruchomienie, opakowanie, ubezpieczenie 
na czas transportu. - usunięcie słów: (…) wniesienie, instalację, uruchomienie (…) 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian. 
 
 
pytanie nr 2 

§ 6 
5. Maksymalny czas na usunięcie uszkodzenia wynosi 3 dni robocze od dnia zgłoszenia. Na czas naprawy dłuższy 

niż 1 dzień Wykonawca dostarczy na własny koszt sprzęt zastępczy o co najmniej takich samych parametrach, 
następnego dnia roboczego po zabraniu sprzętu do naprawy.  

- zmiana: 
Maksymalny czas na usunięcie uszkodzenia wynosi 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Na czas naprawy dłuższy 

niż 3 dni Wykonawca dostarczy na własny koszt sprzęt zastępczy o co najmniej takich samych parametrach, 
następnego dnia roboczego po zabraniu sprzętu do naprawy. 
 
Zamawiający zmienia punkt 5 § 6  następująco: 
Maksymalny czas na usunięcie uszkodzenia wynosi 3 dni robocze od dnia zgłoszenia. 
 
 
pytanie nr 3 

11. Jeżeli wykonawca po wezwaniu do naprawy gwarancyjnej lub wymiany przedmiotu zamówienia nie dopełni 

tego obowiązku w ciągu 3 dni, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i 
koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, zwłaszcza w 
zakresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. - zmiana: (…) w ciągu 7 dni (…) 

 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian. 
 
 
 
Ponadto Zamawiający dokonuje zmian w załączniku nr 2 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia dla części I, tabela 2.1, 
poz. 8 
 
Tablet: 
było: 
Pamięć: co najmniej 256 GB, z możliwością rozszerzenia do 1 TB za pomocą karty microSD 
jest: 



Pamięć: co najmniej 128 GB, z możliwością rozszerzenia do 1 TB za pomocą karty microSD 
 
 
W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający zmienia terminy: 
składania ofert: do 07.12.2020 r. do godziny 14:30 
otwarcie ofert: 7.12.2020 r. godzina 15:00 
 
Zamawiający zamieszcza na portalu Urzędu Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
 
 
 
 

 W imieniu Zamawiającego 

 Anna Masalska 

 


