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Gryfów Śląski dn. 19.06.2017 r. 

Ogłoszenie nr 2017-066711 (17-198749-001) 

Wykonawcy 

uczestniczący w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości wyższej niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art, 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na 

zadanie p.n. „ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA, 

MODERNIZACJA SIECI ORAZ WDROŻENIE I URUCHOMIENIE E-USŁUG W RAMACH 

PROJEKTU PN.: „ROZWÓJ E-USŁUG PUBLICZNYCH SZANSĄ DLA GMINY GRYFÓW 

ŚLĄSKI”. 

 

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 

38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawiamy złożone pytania i udzielam odpowiedzi: 

 

Pytanie 1 – Dotyczy: Załącznika nr 1.1 Opis Przedmiotu Zamówienia – Część 1 – pkt 5.4 Komputer 

przenośny typu laptop 

Czy Zamawiający zrezygnuje z czytnika SmartCard? 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnacje z czytnika SmartCard. Jednocześnie wychodząc 

naprzeciw Wykonawcom wyraża zgodę aby zaoferowany komputer przenośny był wyposażony w 

czytnik kart SmartCard (wbudowany lub zewnętrzny podłączany do portu USB). 

Powyższa zmiana zostaje wprowadzona do w załączniku 1.1 do SIWZ. 

 

Informujemy, że powyższe odpowiedzi stanowią integralną cześć SIWZ przedmiotowego 

postępowania. 

 

Na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

informuję, iż termin składania ofert w postępowaniu przetargowym „Zakup sprzętu komputerowego, 

oprogramowania, modernizacja sieci oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: 
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„Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski” zostaje przesunięty na dzień 05 lipca 

2017 roku. 

 

Oferty do przedmiotowego postępowania należy składać do dnia 05 lipca 2017r. do godziny 12:00, 

termin otwarcia ofert: 05 lipca 2017r. o godzinie 12:15. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje 

bez zmian. 

 

ZGODNIE Z POWYŻSZYM W  SIWZ ZOSTAJĄ ZMIENIONE:  

12.1.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, 59-620 

Gryfów Śląski, Rynek 1, pokój nr 9 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.07.2017 r. 

do godziny 12:00.  

12.1.2. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 

Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski  

ul. Rynek 1 

59-620 Gryfów Śląski 

„Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, modernizacja sieci oraz wdrożenie i 

uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: „Rozwój e-usług publicznych szansą dla 

Gminy Gryfów Śląski” 

Część ……… 

Nie otwierać przed dniem 05.07.2017 r., godz. 12:15  

 

12.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.  

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, ul. 

Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, pokój  nr 7 w dniu 05.07.2017 r. o godzinie 12:15. 

 

 

 


