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Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) 

 

Dotyczy postępowania, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu i oprogramowania 

komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) obowiązującej w 

przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 4 i 6 oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 t.j.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający udziela odpowiedzi w 

następujący sposób: 

 

 

Pytanie nr 1 

Dotyczy Notebook o podwyższonych parametrach typ 2 

Czy Zamawiający dopuści notebook z dedykowanym zasilaczem o mocy 180W?  

Odpowiedź 

Zamawiający dopuści notebook z dedykowanym zasilaczem o mocy 180W. 

 

Pytanie nr 2 

Dotyczy Zestaw komputerowy o podwyższonych parametrach z dwoma monitorami typ 2 

Czy Zamawiający dopuści komputer wyposażony w zasilacz o mocy 550W?  

Odpowiedź 

Zamawiający dopuści zestaw komputerowy wyposażony w zasilacz o mocy 550W. 

 

Pytanie nr 3 

Dotyczy Zestaw komputerowy o podwyższonych parametrach z dwoma monitorami typ 1, Zestaw komputerowy o 

podwyższonych parametrach z dwoma monitorami typ 2 

Zamawiający wymaga, aby obudowa w jednostce centralnej była otwierana bez koniczności użycia narzędzi. Czy 

Zamawiający dopuści jednostkę centralną, która do otwarcia obudowy wymaga użycia narzędzia w postaci śrubokrętu 

do odkręcenia jednej śruby znajdującej się z tyłu obudowy?  

Odpowiedź 

Zamawiający dopuści jednostkę centralną, która do otwarcia obudowy wymaga użycia narzędzia w postaci 

śrubokrętu do odkręcenia jednej śruby znajdującej się z tyłu obudowy. 

 

Pytanie nr 4 

Dotyczy Zestaw komputerowy o podwyższonych parametrach z dwoma monitorami typ 1, Zestaw komputerowy o 

podwyższonych parametrach z dwoma monitorami typ 2 

Zamawiający wymaga, aby obudowa komputera była fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej i 

poziomej oraz nie dopuszcza aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, tak aby 

cyrkulacja powietrza była tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył. Ze względu na 

wymóg zastosowania zasilacza o dużej mocy i odprowadzania dużej ilości ciepła, czy Zamawiający dopuści komputer z 

obudową fabrycznie przystosowaną do pracy w orientacji pionowej oraz posiadającą otwory wentylacyjne w bocznej 

ściance obudowy bez zachowania ruchu powietrza tylko przód-> tył?  



 

 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuści komputer z obudową fabrycznie przystosowaną do pracy w orientacji pionowej oraz 

posiadającą otwory wentylacyjne w bocznej ściance obudowy, bez zachowania ruchu powietrza tylko przód-> 

tył. 

 

 

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ, polegającej na przedłużeniu terminu związania ofertą oraz 

terminu składania ofert. 

 

W związku z powyższym § 12, 14 i 15 SWZ otrzymują brzmienie: 

1. „§ 12. Termin związania ofertą  

1.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 27 sierpnia 2021 roku. (…) 

 

2. § 14. Sposób oraz termin składania ofert 

(…)  

4.  Termin składania ofert upływa w dniu 29 lipca 2021 roku o godzinie 10:00.  

 

3. § 15. Termin otwarcia ofert 

1.  Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej, w dniu 29 lipca 2021 roku 

o godzinie 10:10. (…)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 286 ust. 7 ustawy wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ zostaną udostępnione na stronie Platformy 

Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia.  
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