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                                                                                                      Wszyscy Wykonawcy 

- platforma zakupowa 

Dotyczy: PN-79/21 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę z transportem i instalacją 
termocyklera real-time PCR z kompletem urządzeń i wyposażeniem wraz z przeszkoleniem pracowników 
Zamawiającego. 
 
             W związku z pytaniem dotyczącym  prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 1 
i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela 
odpowiedzi: 
 

Zapytanie:  

Czy Zamawiający dopuści stację roboczą - laptop z wbudowanym jednym mikrofonem, baterią 3-komorową,  

3500 mAh, o wymiarach: 36,396 cm (szerokość) x 24,9 (głębokość) x 1,9 cm (wysokość), z gwarancją bez 

zapewnienia dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy, z czasem reakcji serwisu producenta do 2 dni 

roboczych, z przyjmowaniem usterek przez serwis producenta w godz. 8-17 od poniedziałku do piątku (przy czym 

zgłoszenia dokonane po godzinie 16-tej traktowane są jako przyjęte dnia następnego)? 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza sprzęt o konfiguracji zaproponowanej w pytaniu: 
- laptop z wbudowanym jednym mikrofonem, baterią 3-komorową, 3500 mAh, o wymiarach: 36,396 cm 
(szerokość) x 24,9 (głębokość) x 1,9 cm (wysokość), z gwarancją bez zapewnienia dostarczenia sprzętu 
zastępczego na czas naprawy, z czasem reakcji serwisu producenta do 2 dni roboczych, z przyjmowaniem 
usterek przez serwis producenta w godz. 8-17 od poniedziałku do piątku (przy czym zgłoszenia dokonane  
po godzinie 16-tej traktowane są jako przyjęte dnia następnego)." 
 

      Zmiana:  
      Na podstawie art. 137 Ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r.,  

poz. 1129 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany  terminów -  składania i otwarcia ofert, w następujący sposób: 
 
1) Jako termin składania ofert wskazuje się: 09.08.2021 r. godz.: 9:00, 
2) Jako termin otwarcia ofert wskazuje się:  09.08.2021 r. godz.: 10:00. 

 
Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je, jako ważne  

i wiążące.                                                                                                                                                                       

                                                                                     Z poważaniem, 
 
 
          
 
 

Opracowała: Sławomira Baranowska  

nr telefonu: 61 854 60 15 

e-mail: dzp@ump.edu.pl 
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