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Nr sprawy: ZP-15-20-WIŁ             Zegrze Płd., dn. 21 września 2020 r. 

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU 

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 

Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym (05-130), ul. Warszawska 

22A, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego  

i oprogramowania dla Wojskowego Instytutu Łączności” oznaczenie sprawy  

ZP-15-20-WIŁ, wpłynęły zapytania od Wykonawców. Poniżej treść pytań wraz  

z odpowiedziami: 

 

Treść pytania nr 1: 

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgodzi się na 

następującą zmianę zawartą w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi 

wymagania techniczne: 

1. Zamawiający wymaga by oferowanym złożonym komputerem stacjonarnym był Dell 

OptiPlex 7060 Tower. Pragniemy poinformować że wyżej wymieniony komputer 

został wycofany z produkcji. Czy zamawiający dopuści Komputer Dell OptiPlex 7080 

Tower – następca modelu jako równoważny?”. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

Treść pytania nr 2: 

„Prosimy o wyjaśnienie, czy określenie „oryginalny toner” oznacza toner 

wyprodukowany przez producenta drukarki, czy też toner wyprodukowany przez 

trzecia firmę jako zamiennik toneru wyprodukowanego przez producenta drukarki”. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że oryginalny toner jest to toner sygnowany logiem producenta 

drukarki oraz modelem do niej pasującym w specyfikacji drukarki. 

 

Treść pytania nr 3: 

„Część 2, Zał 2a do SIWZ, Lp.10, Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oferowany 

notebook posiadał kamerę 1Mpix zamiast 2 Mpix.  

Aktualnie nie ma możliwości na dostawę notebooka spełniającego wymagania OPZ  

z kamerą 2 Mpix.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę aby zaoferowany notebook posiadał kamerę min. 1Mpix. 
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W związku z powyższym, zmianie ulega zapis w poz. nr 10 Formularza techniczno-cenowego 

stanowiącego Załącznik nr 2a do SIWZ. 

  

Ponadto, Zamawiający zmienia treść: 

 SIWZ, Rozdziału XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, pkt 1 na zapis: 

„Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Zegrzu Południowym przy  

ul. Warszawskiej 22A, Kancelaria Jawna, w terminie do dnia 25.09.2020 r. do godziny 10.00. 

 

 SIWZ, Rozdziału XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, pkt 2 na zapis: 

„Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości 

bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą)                           

i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego oraz opisane:  

„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 

Wojskowego Instytutu Łączności” 

Część …. 

Nie otwierać przed 25.09.2020 r. godz. 10.30” 

 

 SIWZ, Rozdziału XIII MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT, pkt 1 na zapis: 

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 22A w Zegrzu 

Południowym, w sali nr 101, w dniu 25.09.2020 r. o godz. 10.30.” 

 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. 

 

Powyższe zmiany stanowią integralną cześć SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.  

Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1, zamieścił ogłoszenie 

o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana ogłoszenia została 

zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.bip.wil.waw.pl) oraz w jego 

siedzibie. 

 

http://www.bip.wil.waw.pl/

