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Dyrektor Generalny

AL-ZP.272-22/20/ZP/PN

wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
poniżej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na zadanie pod nazwą: 
zakup i dostawa laptopów na rzecz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i la  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, 
że od uczestnika postępowania wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ - OPZ:

Pytanie 1:

„Czy gwarancja musi być gwarancją producenta, czy może być gwarancją sprzedawcy?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza gwarancie sprzedawcy (dotyczy laptopów Typ 1 oraz laptopów 
Typ 2 ze stacją dokująca, parametr: Warunki gwarancji).

Pytanie 2:

„Czy wystarczy bateria o pojemności-45 Wh? Przy wymaganej wadze ciężko będzie o większą 
baterię.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza baterie o pojemności 45 Wh (dotyczy laptopów Typ 1 oraz 
laptopów Typ 2 ze stacją dokującą, parametr: ZasilanieV

Pytanie 3:

„Czy akcesoria ( mysz, torba ) muszą być oryginalnymi akcesoriami producenta?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby myszka i torba były oryginalnymi akcesoriami
producenta laptopów (dotyczy laptopów Typ 1 oraz laptopów Typ 2 ze stacją dokująca, parametr: 
Wyposażenie').

Pytanie 4:

„Czy stacja dokująca muszą być oryginalnym produktem producenta.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby stacje dokujące były oryginalnymi produktami
producenta laptopów (dotyczy laptopów Typ 2 ze stacją dokującą, parametr: Stacja dokująca).

W związku z udzielonymi odpowiedziami. Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 
6 października 2020 r. do godz.: 10:00 (termin otwarcia ofert: 06.10.2020 r. godz.: 10:30), a tym 
samym, zmianie ulega treść SIWZ, tj. w Rozdziale X ust. 1 i 3 SIWZ datę: 2 października 2020 r. 
zastępuje się datą: 6 października 2020 r.



Zmiany zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: bip.duw.pl i na platformie 
zamówieniowej pod adresem: ezamowienia.duw.pl.

Jednocześnie, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Pzp, wprowadza odpowiednie zmiany 
w ogłoszeniu o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie 
Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego: bip.duw.pl i na platformie 
zamówieniowej pod adresem: ezamowienia.duw.pl
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