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Jakubowice Murowane, dnia 11-01-2019r. 

RI.271.25.2018 

 

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkół prowadzonych przez Gminę Wólka 

w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji”   

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z zapytaniami do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia na wykonanie zadania w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego 

dla Szkół prowadzonych przez Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych 

kompetencji”  Gmina Wólka uprzejmie informuje:  

 

Pyt. 1 Prosimy o doprecyzowanie jaki jest termin składania ofert? W ogłoszeniu widnieje data: 

10 stycznia 2019 r, natomiast w SIWZ widnieje data 10 grudnia 2019 r.  

Odp. 1 Zamawiający informuje, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nastąpiła 

oczywista pomyłka pisarska, prawidłowy termin składania i otwarcia ofert z uwzględnieniem ostatnich 

zmian upływa  21 stycznia 2019r. 

Pyt. 2 Prosimy o doprecyzowanie informacji odnośnie procesora w komputerze przenośnym. 

Załączony wynik testu (Załącznik nr 9 do SIWZ) wskazuje na procesor Intel Core i3-6006U, który 

osiąga 3088 punktów, natomiast w specyfikacji technicznej wymagacie Państwo aby procesor osiągał 

3500 punktów.  

Odp. 2 Zamawiający informuje, że wydajność procesora musi osiągnąć wynik co najmniej 3088 

punktów Passmark CPU Mark. Załącznik nr 9 był tylko przykładem wydruku wyników testu. 

Pyt. 3 Prosimy o doprecyzowanie jaka moc zasilacz w komputerze przenośnym wymaga 

Zamawiający? W punkcie dotyczącym zasilania Zamawiający wymaga zasilacz minimum 45W 

natomiast wymaga również dołączenia zasilacza 65W. Zasilacz o mocy 65W sugeruje, iż komputer 

przenośny ma być wyposażony w zewnętrzna kartę graficzną. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

dostarczenie komputera przenośnego z zasilaczem 45W?  

Odp. 3 Zamawiający informuje, że zasilacz powinien mieć wydajność co najmniej 65W. 

Pyt. 4 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów przenośnych z baterią 2-cell, która 

według producenta komputera przenośnego umożliwia pracę na zasilaniu bateryjnym do 6 godzin? 

Zamawiający określając pojemność baterii oraz ilość komór odnosi się do technicznych parametrów 

baterii, które w żaden sposób nie odzwierciedlają czasu pracy urządzenia na zasilaniu bateryjnym. 

Pragniemy zauważyć, że parametry ten nie wpływa na wydajność sprzętu. Ponadto nie zostały 

określone żadne parametry wydajnościowe wymaganej baterii, a pierwotny zapis nie określa 

rzeczywistych potrzeb Zamawiającego jak chociażby czasu pracy notebooka na baterii, a jedynie 

niekorzystnie ogranicza konkurencyjność ofert. W nowych generacjach Producenci notebooków 

wyposażają laptopy w baterie o mniejszej ilość komór , tj. 2–cell z zachowaniem równie długiej pracy 

jak w przypadku baterii 4-cell czy 6-cell.  
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Odp. 4 Zamawiający informuje, że dopuszcza baterie dwu komorowe ale przy zachowaniu 

pozostałych parametrów takich jak pojemność oraz szybkość ładowania. 

Pyt. 5 Czy Zamawiający dopuści komputery przenośne z możliwością rozbudowy pamięci RAM do 

20GB przy czym 4GB wlutowane jest w płytę główną oraz 1 wolny slot pamięci pozwalający na 

dalszą rozbudowę w tym wypadku będzie to dodatkowe 4GB pamięci RAM?  

Odp. 5 Zamawiający informuje, że nie dopuszcza dostawy komputerów wyposażonych w lutowane 

pamięci. Komputery powinny być wyposażone w dwa gniazda umożliwiające wymianę kości pamięci.  

Pyt. 6 Prosimy o doprecyzowanie informacji odnośnie Grafiki w komputerze przenośnym. Załączony 

wynik testu (Załącznik nr 8 do SIWZ) wskazuje na procesor Intel HD 520, który osiąga 833 punktów, 

natomiast w specyfikacji technicznej wymagacie Państwo, aby grafika osiągała 1100 punktów. 

Odp. 6 Zamawiający informuje, że minimalna wydajność karty graficznej musi osiągnąć wynik 833 

punkty. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzającej ww. wynik wystawiony nie 

wcześniej niż 14 dni przed upływem terminu składania ofert. Załącznik nr 8 był tylko przykładem 

wydruku wyników testu. 

Pyt. 7 Czy Zamawiający dopuści projektor z pozycji 5 oraz 6 w technologii DLP ? 

Odp. 7 Zamawiający informuje, że dopuszcza projektor z pozycji 5 oraz 6 w technologii DLP. 

Pyt. 8 W związku ze zmianami wprowadzonymi w teście passmark GPU na stronie 

www.passmark.com [1] dotyczących kart grafiki, zwracam się z prośbą o dopuszczenie zintegrowanej 

karty grafiki z procesorem, która osiągnęła wynik 926 pkt z dnia 04-01-2019. 

Odp. 8 Zamawiający informuje, że minimalna wydajność karty graficznej musi osiągnąć wynik 833 

punkty. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzającej ww. wynik wystawiony nie 

wcześniej niż 14 dni przed upływem terminu składania ofert. 

Pyt. 9 Czy przy zachowaniu wielkości matrycy 15,6’’ oraz rozdzielczości FHD 1920*1080, jasność 

250 nits oraz  kontrastu 400: 1, czy  możemy pominąć parametr plamki maksymalna wielkość 

0,18mm.  

Odp. 9 Zamawiający informuje, że rezygnuje z parametru plamki maksymalna wielkość 0,18mm. 

Pyt. 10 W związku z brakiem graficznej nakładki na bios UEFI, w oferowanym sprzęcie nie 

możliwości posługiwania się myszą w biosie UEFI.  

Odp. 10 Zamawiający informuje, że w oferowanym sprzęcie dopuszcza posługiwanie się klawiaturą 

w biosie UEFI. 

Pyt. 11 Zwracam się z prośbą o dopuszczenie zmiany prędkości pracy pamięci operacyjnej z DDR 4 

8 GB 2400 MHz na: Producent sprzętu montuje moduły  DDR4  8GB 2133 MHz.  

Odp. 11 Zamawiający informuje, że dopuszcza prędkość pracy pamięci operacyjnej co najmniej 

DDR4  2133 MHz. 

Pyt. 12 W związku z brakiem dopasowania odpowiedniego projektora  z punktów 5 oraz 6 w 

złączniku NR  2 do SIWZ – OPZ  czy Państwo dopuszczacie zmianę w specyfikacji projektorów, 

technologii z LCD na DLP 

Odp. 12 Zamawiający informuje, że dopuszcza technologię DLP.  

http://www.passmark.com/
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Pyt. 13 W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika 

działającego w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytanie, czy Zamawiający zaakceptuje w 

zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Academic dostarczany w ramach 

programu STF („Shape The Future”), który jest optymalny kosztów i dedykowany dla jednostek 

edukacyjnych typu przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe ,średnie oraz szkoły policealne? 

Odp. 13 Zamawiający informuje, że dopuszcza system operacyjny Windows 10 Pro Academic 

dostarczany w ramach programu STF („Shape The Future”). 

Pyt. 14 W związku ze zmianami wprowadzonymi w teście Passmark GPU Mark na stronie 

www.passmark.com dotyczących kart graficznych, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie karty 

graficznej zintegrowanej z procesorem , która osiągnęła na dzień 04.01.2019 r. średnią wydajność na 

poziomie 1025. 

Odp. 14 Zamawiający informuje, że minimalna wydajność karty graficznej musi osiągnąć wynik 833 

punkty. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzającej ww. wynik wystawiony nie 

wcześniej niż 14 dni przed upływem terminu składania ofert. 

Pyt. 15 Do opisu przedmiotu zamówienia pasują jedynie komputery firmy Dell, w związku z tym 

prosimy o dopuszczenie również komputerów firm HP. Lenovo. W związku z powyższym prosimy 

o informację czy Zamawiający zaakceptuje komputer przenośny zgodny ze specyfikacją UEFI z 

obsługą BIOS za pomocą klawiatury? 

Odp. 15 Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób który nie utrudnia uczciwej 

konkurencji i nie jest zasadne stwierdzenie, że do opisu przedmiotu zamówienia pasują jedynie 

komputery firmy Dell. Zamawiający dopuszcza komputery, które spełniają wymagania techniczne 

opisane w załączniku nr 2 do SIWZ.  

Zamawiający informuje, że dopuszcza w oferowanym komputerze przenośnym posługiwanie się 

klawiaturą w biosie UEFI. 

Pyt. 16 Zamawiający wymaga zintegrowanej karty graficznej, przy wymaganym przez 

Zamawiającego procesorze Intel Core i3-7020U jest zintegrowana karta graficzna Intel HD 620 

osiągająca w teście Passmark GPU Mark średni wynik 927 pkt. W związku z powyższym czy 

Zamawiający zaakceptuje zintegrowaną kartę graficzną Intel HD 620 osiągającą w teście Passmark 

GPU Mark średni wynik 927 pkt? 

Odp. 16 Zamawiający informuje, że nie wymaga procesora Intel Core i3-7020U, tylko procesora, 

który spełnia wymagania techniczne opisane w załączniku nr 2 do SIWZ. Zamawiający informuje, że 

minimalna wydajność karty graficznej musi osiągnąć wynik 833 punkty. Do oferty należy załączyć 

wydruk ze strony potwierdzającej ww. wynik wystawiony nie wcześniej niż 14 dni przed upływem 

terminu składania ofert. 

Pyt. 17 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie laptopów z baterią 2 komorową Li-ion Polimer, czyli 

litowojonową z wykorzystaniem polimerów przewodzących z czasem podtrzymania ponad 7 godzin? 

Odp. 17 Zamawiający informuje, że dopuszcza laptopy z baterią 2 komorową Li-ion Polimer. 

Pyt. 18 Poz. 5 oraz poz. 6 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 so SIWZ) – 

projektor. Zgodnie z naszą wiedzą na rynku nie istnieje projektor, który spełniałby wszystkie wymogi 

opisane przez Zamawiającego. Czy mając na uwadze powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie zarówno w poz. 5, jak i w poz. 6, projektorów o następujących parametrach: 

- Technologia LCD 

- Rozdzielczość XGA (1024x768) 

http://www.passmark.com/
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- Jasność minimum 3200 ANSI Lumenów 

- Kontrast minimum 3000:1 

- Odległość projekcji maksymalnie 1 m dla obrazu o przekątnej dopowiadającej przekątnej 

zaoferowanej tablicy 

- Żywotność lampy Eco (h) 5000 

- Proporcje obrazu 4:3 

- Złącza minimum 1xHDMI, 1x D-Sub, 1x USB 

- Waga 4,4 kg. 
 

Odp. 18 Zamawiający informuje, że dopuszcza w projektorze technologię DLP. Pozostałe parametry 

pozostają bez zmian. 

Pyt. 19 W opisie przedmiotu zamówienia poz. 5 i 6 – projektor, Zamawiający wymaga m.in: 

wymienna lampa. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje dostawy dodatkowej lampy do 

zaoferowanego projektora? 

Odp. 19 Zamawiający informuje, że przez „wymienną lampę” rozumiemy możliwość jej 

wymienienia. Zamawiający nie oczekuje dostawy dodatkowej lampy. 

Pyt. 20 W związku z wymogiem Zamawiającego zawartym w SIWZ w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia, w poz. nr 1, o poniższej treści: „załączyć do oferty oświadczenie producenta o spełnianiu 

wymogu BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna 

obsługa za pomocą klawiatury i myszy oraz urządzenia skazującego zintegrowanego (wmontowanego 

na stałe)”.  

Informujemy Zamawiającego, że prawnym, regulującym w Polsce sposobem udzielania zamówień 

publicznych oraz prawa i obowiązki stron biorących udział w tych postępowaniach jest Prawo 

Zamówień Publicznych. Ustawa ta powstała w zgodzie z rozporządzeniami i dyrektywami Parlamentu 

Europejskiego i określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, 

kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w 

ustawie. Podstawowe dokumenty Unii Europejskiej regulujące kwestię udzielania zamówień 

publicznych to Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 31.03.2004 r. w 

sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i 

usługi, Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 31.03.2004 r. koordynująca 

procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorze gospodarki 

wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych oraz Dyrektywa 2007/66/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dn. 11.12.2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 89/665/EWG w zakresie 

poprawności skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych. 

Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych to m.in.:      

* Zakaz dyskryminacji dostawców lub wykonawców ze względu na kraj ich pochodzenia,      

* Obowiązek informowania o zamiarze udzielenia zamówienia poprzez publikację ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej,      

* NAKAZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA.    

* Wybór oferty najkorzystniejszej (najniższa cena lub oferta najkorzystniejsza ekonomicznie). W 

związku z powyższym, zapis o dostarczeniu oświadczenia producenta sprzętu jest bezprawny. 

PRODUCENT SPRZĘTU NIE JEST STRONĄ W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU A 

ZAMAWIAJĄCY MOŻE ŻĄDAĆ DOKUMENTÓW TYLKO I WYŁĄCZNIE OD 

WYKONAWCY. ZGODNIE BOWIEM Z ART. 2 PKT 11 USTAWY PZP, WYKONAWCA TO 

OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA ALBO JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE 

POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRA UBIEGA SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, ZŁOŻYŁA OFERTĘ LUB ZAWARŁA UMOWĘ W SPRAWIE 
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Zapis ten narusza przepisy art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez 

przygotowanie postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w sposób nie zapewniający 

uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców. Narusza również art. 22 ust. 2 ustawy 

Pzp poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu w sposób utrudniający uczciwą 

konkurencję oraz art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, 

który utrudnia uczciwą konkurencję. Taki opis przedmiotu zamówienia eliminuje i dyskryminuje 

Wykonawców, którzy nie są preferowanym przedstawicielem producenta bądź jego 

przedstawicielami, występującymi w imieniu producentów i zawęża krąg podmiotów, które mogłyby 

wziąć udział w postępowaniu. Zawarcie wymogu posiadania oświadczenia producenta sprzętu w 

oczywisty sposób fundamentalnej zasadzie obiektywizmu i równego traktowania wszystkich 

podmiotów  ubiegających się o zamówienie publiczne. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy są liczne 

wyroki KIO. Mając na uwadze powyższe, prosimy o usunięcie rzeczonego zapisu bądź zmianę na: 

_„załączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogu BIOS producenta oferowanego 

komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy 

oraz urządzenia wskazującego zintegrowanego (wmontowanego na stałe). 

 

Odp. 20 Zamawiający informuje, że odstępuje od wymogu załączenia do oferty oświadczenia 

producenta o spełnianiu wymogu BIOS producenta oferowanego komputera zgodnego ze specyfikacją 

UEFI.  

 

Pyt. 21 W związku z brakiem dopasowania odpowiedniego routera z punktu 4 w złączniku nr  2 do 

SIWZ - OPZ  czy Państwo dopuszczacie zmianę w specyfikacji zużycia energii z Zużycie energii: 

10.82 W (dostęp), 7.45 W (bezczynność) Na Zużycie energii: 10.80 W (dostęp), 7.94 W 

(bezczynność)? 

 

Odp. 21 Zamawiający rezygnuje ze wskazywania wymagań zużycia energii przez router. 

 

Pyt. 22 Załącznik nr 8 powinien zawierać wyniki testów dla procesorów, a zawiera tylko wynik testu 

jednego procesora i to na dodatek niespełniającego wymagań z załącznika nr 2.  

 

Odp. 22 Zamawiający informuje, że minimalna wydajność procesora musi osiągnąć wynik 3088 

punktów Passmark CPU Mark. 

 

Pyt.23 Załącznik nr 9 powinien zawierać wyniki testów dla kart graficznych, a zawiera tylko wynik 

testu jednej karty graficznej i to na dodatek niespełniającej wymagań z załącznika nr 2.  

 

Odp. 23 Zamawiający informuje, że minimalna wydajność karty graficznej musi osiągnąć wynik 833 

punkty. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzającej ww. wynik wystawiony nie 

wcześniej niż 14 dni przed upływem terminu składania ofert. 

 

Pyt. 24 Sprzeczne wymagania w załączniku nr 2 dotyczące komputera przenośnego wraz z systemem 

operacyjnym oraz oprogramowaniem biurowym i antywirusowym - bateria i zasilanie - zasilacz o 

mocy min. 45W, a w dołączonym wyposażeniu jest wymagany zasilacz o mocy 65W. 

 

Odp. 24 Zamawiający wymaga zasilacza o minimalnej mocy 65W. 

 

Pyt. 25 Sprzeczne wymagania w załączniku nr 2 dotyczące komputera przenośnego wraz z systemem 

operacyjnym oraz oprogramowaniem biurowym i antywirusowym - wydajność procesora 3500 
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punktów i karty graficznej 1100 punktów, a w rzeczywistości procesory o takiej wydajności połączone 

są z kartami graficznymi osiągającymi około 900 punktów. 

 

Odp. 25 Zamawiający wymaga aby oferowany sprzęt był wyposażony w procesor o minimalnej 

wydajności 3088 punkty w  Passmark CPU Mark, a wydajność karty graficznej była nie niższa niż 833 

punkty. Do oferty należy dołączyć wydruki ze strony potwierdzające wydajność procesora i 

wydajność karty graficznej. Wydruk ze strony potwierdzający wydajność karty graficznej wystawiony 

nie wcześniej niż 14 dni przed upływem terminu składania ofert.  

 

Pyt. 26 W specyfikacji jest informacja tylko o dostawie sprzętu, natomiast we wzorze umowy pojawia 

się informacja o rozłożeniu, uruchomieniu, instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu - która 

informacja jest prawdziwa?  

 

Odp. 26 Zamawiający informuje, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z 

załącznikami stanowi integralną całość i wszystkie te dokumenty należy czytać łącznie. Zapis umowy 

o rozłożeniu, uruchomieniu, instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu uszczegóławia zapis 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zatem zapisy te nie są ze sobą sprzeczne. 

Zgodnie z art. 2 pkt 2 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych dostawa może obejmować 

dodatkowo rozmieszczenie lub instalację.  

 

Pyt. 27 Jeśli postępowanie dotyczy także instalacji sprzętu to należy określić dokładnie jej warunki: 

rodzaje i długości niezbędnego okablowania do tablic interaktywnych i projektorów, rodzaje i 

długości uchwytów do projektorów.  

 

Odp. 27 Postępowanie dotyczy pełnego zestawu sprzętu wraz z montażem. Od Wykonawcy zależy 

jaki rodzaj sprzętu zaoferuje, w związku z powyższym zamawiający nie jest w stanie określić rodzaju 

uchwytu i długości okablowania.  

 

Pyt. 28 W załączniku nr 2 w części dotyczącej dedykowanego urządzenia do ładowania sprzętu 

mobilnego jest opisana szafa/wózek na laptopy, które jest produkowane tylko pod zamówienie z 

czasem oczekiwania wynoszącym 8-10 tygodni więc niearealne jest dostarczenie go w wymaganym 

przez Zamawiającego terminie.  

 

Odp. 28 Zgodnie z informacjami od sprzedawców sprzętu jest on powszechnie dostępny, nie wymaga 

produkcji „pod zamówienie”. 

 

Pyt. 29 Wśród wymagań w załączniku nr 2 dotyczących obudowy komputera przenośnego wraz z 

systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem biurowym i antywirusowym jest dołączenie 

oświadczenia producenta. Dla zachowania uczciwej konkurencji pomiędzy oferentami należy 

zrezygnować z takiego wymogu, gdyż może on zakłócić prawidłowy przebieg postępowania. 

 

Odp. 29 Zamawiający informuje, że odstępuje od wymogu załączenia do oferty oświadczenia 

producenta o spełnianiu wymogu BIOS producenta oferowanego komputera zgodnego ze specyfikacją 

UEFI.  

 

Pyt. 30 Zamawiający punktuje dodatkowo gwarancję dłuższą niż standardowa oferowana przez 

producentów sprzętu, czy w szacowaniu wartości zamówienia Zamawiający uwzględnił ten koszt? 

Każdy dodatkowy rok gwarancji powyżej 3 lat kosztuje od 15% wartości sprzętu i nieuwzględnienie 
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tego może doprowadzić do sytuacji, w której na najkorzystniejszą ofertę może Zamawiającemu nie 

wystarczyć pieniędzy.  

 

Odp. 30 Zamawiający informuje, że prawidłowo oszacował wartość zamówienia. 

 

Pyt. 31 Ani w specyfikacji ani w załączniku nr 2 nie ma informacji dotyczącej pozostawienia 

uszkodzonych nośników danych u Zamawiającego, a pojawia się ona we wzorze umowy. Jest to 

ważny element cenotwórczy i niezbędna informacja do przygotowania prawidłowej oferty. Jeśli jest to 

wymagane to taka informacja powinna się pojawić w załączniku nr 2. 

 

Odp. 31 Zamawiający informuje, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z 

załącznikami stanowi integralną całość i wszystkie te dokumenty należy czytać łącznie. Informacje 

zawarte z opisie przedmiotu zamówienia, są tak samo ważne jak we wzorze umowy i nie ma potrzeby 

ich powielania czy przenoszenia. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z cała 

dokumentacją postępowania i na jej podstawie przygotować ofertę. 

 

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych zmianie ulegają 

następujące zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) Zamawiający usuwa  Załącznik nr 8 do SIWZ – Wyniki testów procesor PassMark – Procesor, 

Załącznik nr 8 był tylko przykładem wydruku wyników testu.  

Wydruk testu musi być jednoznaczny i czytelny natomiast forma graficzna wydruku pozostaje 

dowolna dla  wykonawcy. 

2) Zamawiający usuwa Załącznik nr 9 SIWZ – Wyniki testów procesor PassMark Karta Graficzna. 

Załącznik nr 9 był tylko przykładem wydruku wyników testu.  

Wydruk testu musi być jednoznaczny i czytelny natomiast forma graficzna wydruku pozostaje 

dowolna dla  wykonawcy. 

3) zmianie ulega załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia który uwzględnia powyższe odpowiedzi 

oraz usunięto w nim przypadkowo zamieszczone nazwy  własne. 

Odpowiedzi udzielone do powyższych zapytań maja charakter nadrzędny w stosunku do 

pierwotnych zapisów SIWZ. 

 

Jednocześnie na podstawie art. 12a ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych zmianie 

ulega termin składania i otwarcia ofert oraz związana z tym treść SIWZ: 

 

- Termin składnia ofert: do dnia 21 stycznia 2019 r., do godz. 10:00. 

Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom. 

- Miejsce i termin otwarcia ofert – jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 stycznia 2019 r.  o godzinie 

10:15 w siedzibie Urzędu  Gminy  Wólka  Jakubowice  Murowane  8,  20-258 Lublin 62, pokój nr 22 

lub 20. 

 

Zaktualizowana wersja specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załączników zostaje 

zamieszczona na stronie internetowej. 


