
Sqd Okręgowy w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, PI. Śreniawitów 3 

tel. (17) 87 56 200

G-2512-2/20
(znak sprawy)

Rzeszów, dnia 10 listopada 2020 roku.

Wszyscy uczestnicy 

Postępowania przetargowego

Dotyczy: Postępowanie prowadzone pod nr referencyjnym nr G-2512-2/20 pod nazwą: „Dostawa 

komputerów i monitorów do Sądu Okręgowego w Rzeszowie"

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - 

(t.j. Dz.U.2019 poz.1843), zwaną dalej „ustawą Pzp" w związku z art. 38 ust. 1 ustawy, przekazuje treść 

zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

zwanej dalej w skrócie „SIWZ”:

Pytanie nr 1

Dotyczy, pakietu nr 2

Nawiązując do postępowania przetargowego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów 

dot. przedmiotowego postępowania przetargowego.

Opis przedmiotu zamówienia, w pakiecie 2 postępowania konkretyzuje wyłącznie jednego 

notebooka Dell Vostro 3590.

Jest to model który od ponad miesiąca nie jest już produkowany, a jego stany magazynowe są 

praktycznie wyczyszczone.

Dodatkowo model Vostro 3590 nie posiada certyfikatu TCO, uniemożliwiając uzyskane maksymalnej 

liczby punktów w ramach kryteriów.

W celu złożenia oferty niepodlegającej odrzuceniu, prosimy o dopuszczenie złącza VGA oraz 

napęd DVD poprzez wykorzystanie adaptera.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ, poprzez modyfikację załącznika nr 1.2 do SIWZ 

(wykaz asortymentowo cenowy) ustalając następującą treść:

Porty

Minimum:

1 x łącze graficzne

Zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego, w tym:

13
wejścia/

wyjścia,

analogowe -  Zamawiający 

dopuszcza stosowanie adaptera. ,...x łącze graficzne analogowe

złącza lx  19-pin HDMI - -  wbudowane*/za pomocą

Zamawiający nie dopuszcza adaptera*(*niepotrzebne skreślić) ,



stosowana adaptera. 

- lx  RJ-45 (10/100/1000)

,xl9-pin HDMI,

,x RJ-45 (10/100/1000),

3x USB w tym co najmniej 2x USB 3.0 

- czytnik kart multimedialnych (min.

,...x USB w tym co najmniej 

,...x USB 3.0,

współdzielone złącze słuchawkowe 

stereo i złącze mikrofonowe tzw.

SD) czytnik kart multimedialnych 

(min. SD)

Wbudowany napęd optyczny DVD

Combo

współdzielone złącze 

słuchawkowe stereo i złącze 

mikrofonowe tzw. Combo,

umożliwiający odczyt i zapis - 

Zamawiający dopuszcza stosowanie

napęd optyczny DVD 

umożliwiający odczyt i zapis - 

wbudowany*/za pomocqadaptera.

adaptera*(*niepotrzebne skreślić)

Na podstawie art. 38 ust. 6 oraz art. 12a ust.1 ustawy Pzp , przedłuża się termin składania i otwarcia 

ofert i wyznacza na dzień 16 listopada 2020r., na godz. odpowiednio 13:30 i 13:40.

W związku z czym:

-W  pkt XV ppkt. 1 SIWZ modyfikuje się w następujący sposób:

Termin składania ofert: 12 listopada 2020 roku, godzina 11.00 - tak było 

Termin składania ofert: 16 listopada 2020 roku, godzina 13.30 -  po zmianie 

- W pkt XV ppkt. 3 SIWZ modyfikuje się w następujący sposób:

Otwarcie ofert nastąpi 12 listopada 2020 roku, godzina 11:15 poprzez odszyfrowanie ofert złożonych 

w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu, a ofert złożonych w formie papierowej poprzez 

otwarcie kopert zawierających stosowne dokumenty w pokoju nr 256 w Budynku Sądu Okręgowego 

w Rzeszowie ul. Plac Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów. - tak było

Otwarcie ofert nastqpi 16 listopada 2020 roku, godzina 13:40 poprzez odszyfrowanie ofert złożonych 

w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu, a ofert złożonych w formie papierowej poprzez 

otwarcie kopert zawierających stosowne dokumenty w pokoju nr 256 w Budynku Sądu Okręgowego 

w Rzeszowie ul. Plac Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów. -  po zmianie 

- W pkt XIV. 1 ppkt. 9 SIWZ modyfikuje się w następujący sposób:

(...) oraz adnotację: Nie otwierać przed dniem 12 listopada 2020 r. przed godz. 11.00 - tak było.

(...) oraz adnotację: Nie otwierać przed dniem 16 listopada 2020 r. przed godz. 13.30 - po zmianie.

(podpis i pieczątka Kierownika Zamawiającego)
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