
Kraków, dnia 18.10.2021 r. 

 

Wyjaśnienia do SWZ (3) i Modyfikacja SWZ (2) 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

Dostawa specjalistycznego sprzętu i oprogramowania komputerowego, audiowizualnego, 

w tym wyposażenia studia nagrań dla niewidomych i słabowidzących uczniów ZSiPCNS 

w Krakowie, przy ul. Tynieckiej 6 (2) 

Znak sprawy: KG.272.01.03.2021 

 

 

I. W związku z wpłynięciem do ZSiPCNS w Krakowie /Zamawiającego/ zapytań od Wykonawców, 
Zamawiający wyjaśnia jak poniżej: 

 

  
Zapytanie 1  

Zamawiający w części 4 poz. 1, 2 oraz 3 wymaga zaoferowanie komputera typu All In One objętego 

gwarancją minimum 2 lata. Standardowa gwarancja tego producenta wynosi 12 miesięcy, czy 

w związku z tym zamawiający oczekuje zaoferowania produktu objętego co najmniej 24 miesięczną 

gwarancją realizowaną przez producenta lub autoryzowany serwis. W takim przypadku czy 

zamawiający wymaga zaoferowania pakietu CAREPACK / CARE PROTECTION PLAN na okres 

36 miesięcy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający oczekuje zaoferowania produktu objętego co najmniej 24 miesięczną gwarancją 

realizowaną przez producenta lub autoryzowany serwis. 

 

Zapytanie 2 

W nawiązaniu do załącznika nr 4.4 do SWZ KG.272.01.03.2021 proszę o udzielenie odpowiedzi, czy 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komputera Typ 2 z wbudowanym zasilaczem zamiast zasilacza 

zewnętrznego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komputera Typ 2 z wbudowanym zasilaczem zamiast zasilacza 

zewnętrznego. 

 

Zapytanie 3 

W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ znak sprawy: KG.272.01.03.2021 

dotyczącym części 4, najdłuższy (maksymalny) możliwy termin wykonania wynosi 20 dni roboczych. 

Chcąc sumiennie wywiązać się z takiego terminu składając ofertę do postępowania publicznego 

prosimy o zmianę tej treści na 35 dni roboczych. Jest to spowodowane 2 czynnikami: 

1. Producent wymaganych komputerów nie dostarcza konfiguracji niestandardowych (na 

zamówienie) urządzeń w czasie krótszym niż 35 dni roboczych 

2. Niniejsze postępowanie będzie realizowane w okresie największego obciążenia logistycznego, co 

dodatkowo powoduje wydłużenie terminów dostawy niezależnie od woli Oferenta czy 

Zamawiającego. W przypadku pozostawienia terminu maksymalnej dostawy do 20 dni roboczych nie 

będzie można zaoferować i zrealizować takiej dostawy w takim terminie. 

 

 



 

Odpowiedź:  

Zamawiający pozostawia zapisy w tym zakresie bez zmian. 

 

II. Z uwagi na powyższe, przedłuża się termin: składania ofert z dnia 21.10.2021 r. godz. 9:00 do dnia 

25.10.2021r., godz. 9:00. Tym samym zmianie ulega termin otwarcia ofert z dnia 21.10.2021r., godz. 

12:00 na dzień 25.10.2021r., godz.12:00. 

 

Zmianie ulega również termin związania ofertą z: 19.11.2021r. na: 23.11.2021r.     

 

 

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i jako takie winno zostać uwzględnione przez 

Wykonawców przy sporządzaniu oferty na przedmiotowe zadanie. 


