
 

 

Katowice 07.12.2020r. 

 

  

 
UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie p.n. „Dostawa sprzętu komputerowego”, nr rej.: DZP.381.133.2020.DW. 

 

 

I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA / ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1843) zwaną dalej ustawą Pzp, w związku z wpłynięciem wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, 

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

1. W OPZ Zamawiający napisał: Część D (tablet 11") "Rozdzielczość: min 23388 x 1668". Czy Zamawiający dopuści 

ofertę na sprzęt z rozdzielczością 2388 x 1668? 

Odpowiedź: W odpowiedziach na pytania z dn. 03.12.2020 Zamawiający poprawił omyłkę pisarską (powinno być: min 

2388 x 1668). 

2. W OPZ Zamawiający napisał: Część D (tablet 11")  "Dodatkowo: Min 2 letni plan ochrony producenta sprzętu". Czy 

Zamawiający dopuści ofertę na sprzęt z rocznym planem ochrony? Dwuletni plan ochrony producenta jest dla 

komputerów, w przypadku tabletów plan ochrony producenta jest na rok. 

Odpowiedź: Wymogiem Zamawiającego jest uzyskanie oferty na urządzenia posiadające łącznie 2 letni plan ochrony 

sprzętu. 

3. Czy Zamawiający może zmienić zapis w SIWZ dotyczący gwarancji w części D na brzmienie: minimalny termin 

gwarancji dla części D - 24 miesiące? 

Odpowiedź: Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia minimalny termin gwarancji w cz. D 

postępowania na 24 miesiące.  

II. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez zmianę 

terminu składania i otwarcia ofert, w następujący sposób: 

Pkt 1 w rozdziale IX SIWZ otrzymuje brzmienie: 

1. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, 

pok. 17, parter, w terminie do 11.12.2020  r. do godz. 10:00 

Pkt 1 w rozdziale X SIWZ otrzymuje brzmienie: 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2020 r. o godz. 10:30 w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, sala 61, III piętro. Z uwagi na obecną  sytuację epidemiczną, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość  przeprowadzenia transmisji z czynności otwarcia ofert w sieci  Internet. 



 

 

Link do transmisji Zamawiający udostępni na swojej stronie  internetowej, w zakładce niniejszego postępowania 

najpóźniej na 2 dni  przed otwarciem ofert. 

POWYŻSZA ZMIANA SIWZ JEST WIĄŻĄCA DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JĄ UWZGLĘDNIĆ 

PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY. 
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