
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informuję, iż administratorem pani/pana danych 
osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 jest Starosta 
Tarnogórski. Pozostałe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  
w Tarnowskich Górach (http://www.tarnogorski.pl/) w zakładce: „Ochrona Danych Osobowych”. 
 

 
 

Tarnowskie Góry, dnia 16 sierpnia 2022r. 
 

AZ.272.4.18.2022 
 
Wykonawcy 
 

 

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Zakup i dostawa sprzętu 
dla laboratoriów chemicznych Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących  
w Tarnowskich Górach 
 

W związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w imieniu 
Zamawiającego – Powiatu Tarnogórskiego, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 286 ust 1 
i ust. 3  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 
ze zmianami), udzielam następujących wyjaśnień i zmieniam treść SWZ:  
 
Pytanie: 
„Czy w 4 części opis „Dysk typu M2 MLC o pojemności min. 480GB 1 TB” oznacza dwa dyski SSD, czy 
dysk od 480GB do 1TB?”  
 
Odpowiedź: 
Zapis oznacza dysk od 480GB do 1TB. 
 
 

Ponadto Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz zmienia okres związania 

ofertą. 

Mając powyższe na uwadze, zmianie ulegają następujące postanowienia SWZ: 

 

I. ust.1 w rozdziale XII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ otrzymuje brzmienie: 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 21.09.2022 roku, tj. 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 



 

 

 

II. ust. 1 w rozdziale XIII SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT otrzymuje brzmienie: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/tarnogorski w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania  do dnia 23 sierpnia 2022 roku do godz. 10:00 

 

III. ust. 1 w rozdziale XIV TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OTWARCIEM 

OFERT otrzymuje brzmienie: 

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 23 sierpnia  

2022 roku, o godz. 10:05 w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5,  

42-600 Tarnowskie Góry. 

 

 

dokument został podpisany  
z upoważnienia Zarządu Powiatu 
przez: 
Krystyna Kosmala 
Starosta Tarnogórski 

 


