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AG.I.272.1.40.2012                                                                                                     Kielce, 26 listopada 2012 r. 

 
Informacja dla Wykonawców nr 1 oraz zmiana treści SIWZ 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
„Zakup sprzętu komputerowego”, znak: AG.I.272.1.40.2012. 
 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w związku z zadanymi pytaniami udziela odpowiedzi:  

 
Pytanie 1: 
W załączniku nr 1 do SIWZ „opis przedmiotu zamówienia  
w CZĘŚCI C pkt 1. Zestaw komputerowy 59 SZT,  Zamawiający zawarł zapisy: 

 
Porty: 1x wyjście na monitor (15 stykowe D-Sub lub DVI); 6 x USB w tym min. 2xUSB 3.0  z przodu obudowy 

oraz 4xUSB 2.0 z tyłu obudowy ; 1xRJ-45; wymagana ilość portów nie może być uzyskana poprzez 
stosowanie przejściówek, konwerterów  lub kart PCI,  nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy 
USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi 
wzrokową weryfikację ich użycia 
 

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści komputery z min 2xUSB 2.0  z przodu obudowy oraz 
4xUSB 3.0 z tyłu obudowy??  
 
Odpowiedź: 
W związku z zadanym pytaniem Zamawiający dokonuje odpowiednich zmian zapisów treści SIWZ oraz zmienia 
załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.   
 
 
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że: 
 
- w rozdziale III SIWZ: 
Było: 
Przedmiotem  niniejszego zamówienia jest:  

Część A 
- Zestaw komputerowy                                                  -  2 szt. 
- Notebook                                                                  -  2 szt. 

Część B 
- Zestaw komputerowy                                                  -  1 szt. 
- Notebook                                                                  -  1 szt. 

Część C 
- Zestaw komputerowy                                                  -  59 szt. 
- Notebook                                                                  -  11 szt. 

Część D 
- Serwer                                                                      -  1 szt.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. 



 
Jest: 
Przedmiotem  niniejszego zamówienia jest:  

Część A 
- Zestaw komputerowy                                                  -  2 szt. 
- Notebook                                                                  -  2 szt. 

Część B 
- Zestaw komputerowy                                                  -  1 szt. 
- Notebook                                                                  -  1 szt. 

Część C 
- Zestaw komputerowy                                                  -  50 szt. 
- Notebook                                                                  -  11 szt. 

Część D 
- Serwer                                                                      -  1 szt.  

Część E 
- Zestaw komputerowy                                                   -  9 szt. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. 
 
- w rozdziale VI ust 2 SIWZ:  
Było: 
 

2. Formularz cenowy stanowiący jednocześnie opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3a, 3b, 3c, 3d 
do SIWZ. 

Jest:  

2. Formularz cenowy stanowiący jednocześnie opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3a, 3b, 3c, 3d, 
3e do SIWZ. 

 
- w rozdziale IX SIWZ:  
Było:  
Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie na wszystkie cztery części ( na każdą część z osobna) lub tylko na 
wybraną część.  

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej. 
 
Jest:  
Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie na pięć części. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części 
lub na wybrane części lub tylko na jedną część.  

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej. 
 
- w rozdziale XI ust 1 SIWZ:  
Było:  
1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu jedną ofertę na wszystkie cztery części ( na każdą 

część z osobna) lub tylko na wybraną część. 
Jest: 
1. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części lub na wybrane części lub tylko na jedną część.. 

 
 
 
 
 
 



- w rozdziale XII ust 2 SIWZ:  
Było: 
2.   Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 
      W sprawach formalnych wyjaśnień udziela: Martyna Ślusarczyk – tel. 342-13-14, w sprawach merytorycznych  

wyjaśnień udziela: do części A - Mariusz Zych – tel. 342-16-87 natomiast do części B, C i D Artur Borek  – tel. 
342-17-53, w godzinach od 7.00-15.00 ( od poniedziałku do piątku). 

Jest: 
2.   Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 
      W sprawach formalnych wyjaśnień udziela: Martyna Ślusarczyk – tel. 342-13-14, w sprawach merytorycznych  

wyjaśnień udziela: do części A - Mariusz Zych – tel. 342-16-87 natomiast do części B, C, D i E Artur Borek  – 
tel. 342-17-53, w godzinach od 7.00-15.00 ( od poniedziałku do piątku). 

 
W wyniku powyższych zmian, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 3 grudnia 
2012 r., w związku z tym dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że:  
 
- w rozdziale XIII ust 1 SIWZ:  
 
Było: 
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego  

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki – Biuro Administracyjno - Gospodarcze  przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 
Kielce, piętro 3, pokój 337 Sekretariat, w terminie do dnia 30.11.2012r. do godziny 11.30  

Jest:  
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego  

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki – Biuro Administracyjno - Gospodarcze  przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 
Kielce, piętro 3, pokój 337 Sekretariat, w terminie do dnia 03.12.2012r. do godziny 11.30  

 
 
- w rozdziale XIII ust 2 SIWZ: 
 
Było: 
2.   Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  
      Świętokrzyski Urząd Wojewódzki –Biuro Administracyjno - Gospodarcze  przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 

Kielce, piętro 3, pokój 337 Sekretariat  oraz oznakowana napisem:   
     Oferta w przetargu nieograniczonym na „Zakup sprzętu komputerowego - Część …….” 

      NIE OTWIERAĆ PRZED 30.11.2012r  GODZ.12.00  

      a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 
Jest: 
2.   Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  
      Świętokrzyski Urząd Wojewódzki –Biuro Administracyjno - Gospodarcze  przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 

Kielce, piętro 3, pokój 337 Sekretariat  oraz oznakowana napisem:   
     Oferta w przetargu nieograniczonym na „Zakup sprzętu komputerowego - Część …….” 

      NIE OTWIERAĆ PRZED 03.12.2012r  GODZ.12.00  

      a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 
 
- w rozdziale XIII ust 3 SIWZ: 
 
Było: 
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.11.2012r.  godz.12.00   w siedzibie Zamawiającego w Kielcach 

przy Al. IX Wieków Kielc 3,  piętro 3, pokój 337. 
Jest:  
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 03.12.2012r.  godz.12.00   w siedzibie Zamawiającego w Kielcach 

przy Al. IX Wieków Kielc 3,  piętro 3, pokój 337. 



 
 
 
- w rozdziale XX ust 1 SIWZ: 
Było: 

1. Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy zawierają załączniki nr 7a, 7b, 7c i 7d  do SIWZ 
 (projekty umów). 

Jest: 
1. Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy zawierają załączniki nr 7a, 7b, 7c, 7d i 7e  do SIWZ 

(projekty umów). 
 

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający informuje, że:  
-  zmieniono załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, 
-  zmieniono załącznik nr 3c (formularz cenowy) oraz dodano załącznik nr 3e (formularz cenowy), 
-  zmieniono załącznik nr 7a, 7b, 7c (Projekt Umowy) oraz dodano załącznik 7e (Projekt Umowy). 
 

Powyższe zmiany treści SIWZ stanowią jej integralną część i powodują przedłużenie terminu składania  
i otwarcia ofert. 

 
Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający zamieścił ogłoszenie  

o zmianie ogłoszenia w BZP, oraz na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Kielcach. 

 
W związku z powyższym, Zamawiający zamieścił na stronie internetowej SIWZ z załącznikami, 

uwzględniającą wprowadzone zmiany. 
 
 


