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L.dz. 5200.467.2021.MG 

06.07.2021 r. Gdańsk 
Dział Zamówień Publicznych 

 

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

Z M I A N A  T R E Ś C I  S W Z   

Dotyczy: postępowania nr 5210.291.1.23.2021.MG prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

na: sukcesywną dostawę komputerów stacjonarnych i monitorów wraz z akcesoriami 

dla Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

Zamawiający działając zgodnie z art. 137 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Zamawiający informuje, iż zmiana jest następująca: 

1. W SWZ: 

1) w rozdz. XII punkt 4: 

było: 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.07.2021 r. do godz. 12:00. 

zapis zostaje zmieniony na: 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.07.2021 r. do godz. 12:00. 

2) w rozdz. XIII punkt 1: 

było: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2021 r. o godz. 12:30, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, 

w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdz. XII pkt 4 SWZ. 

zapis zostaje zmieniony na: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2021 r. o godz. 12:30, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, 

w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdz. XII pkt 4 SWZ. 

3) w rozdz. XIV punkt 1: 

było: 

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 11.10.2021 r. Pierwszym 

dniem terminu związania ofertą jest dzień, w  którym upływa termin składania ofert. 

zapis zostaje zmieniony na: 

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 16.10.2021 r. Pierwszym 

dniem terminu związania ofertą jest dzień, w  którym upływa termin składania ofert. 

2. W opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do SWZ): 

1) łącznie: Tabele 3, 4, 5, pozycja 2: 

było:  

wszystkie powyższe złącza płyty głównej mają być wolne w celu planowanej rozbudowy komputera 

w przyszłości 

zapis zostaje zmieniony na: 

wszystkie powyższe złącza PCIe płyty głównej mają być wolne w celu planowanej rozbudowy komputera 

w przyszłości 
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2) Tabela 4, pozycja 2, punkt 5: 

było:  

PCIe 3.0: min. 2 szt., możliwość montażu kart o pełnej wysokości 

zapis zostaje zmieniony na: 

PCIe 3.0: min. 1 szt., możliwość montażu kart o pełnej wysokości 

3) Tabela nr 1, punkt 4: 

było:  

Oferowane zestawy muszą wspierać systemy operacyjne: Microsoft Windows 10 Pro (wersja 64-bitowa), 

Ubuntu  

zapis zostaje zmieniony na: 

Oferowane zestawy muszą wspierać co najmniej system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro (wersja 

64-bitowa). 

4) Tabela nr 1, punkt 5: 

było:  

Producent komputera musi udostępniać sterowniki producenta komputera lub bezpłatne firm trzecich 
do wszystkich elementów składowych komputera dla ww. systemów operacyjnych  

zapis zostaje zmieniony na: 

Producent komputera musi udostępniać sterowniki producenta komputera lub bezpłatne firm trzecich 
do wszystkich elementów składowych komputera dla ww. systemu operacyjnego. 

5) Tabela 8, pozycja 2, punkt 1: 

było:  

Monitor musi posiadać pochylany ekran w przód i tył o kącie nachylenia w zakresie min. 25 stopni. 

zapis zostaje zmieniony na: 

Monitor musi posiadać pochylany ekran w przód i tył o kącie nachylenia w zakresie min. 24 stopni. 
 

W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający wprowadza zmodyfikowane: 

1) SWZ o nazwie „SWZ z dnia 01.07.2021 r.”, która zastępuje dotychczasową SWZ, 

2) Opis przedmiotu zamówienia o nazwie „Załącznik nr 1a do SWZ – opis przedmiotu zamówienia z dnia 

01.07.2021r.”, który zastępuje dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia. 

 

Wprowadzone nowe dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty. 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 

 

Termin składania ofert i otwarcia ofert ulega zmianie: 

Termin składania ofert: do dnia 19.07.2021 r. do godz. 12:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2021 r. 

o godz. 12:30 

  

 Z poważaniem, 

 Rektor 

prof. dr hab. Piotr Stepnowski 

 

Załączniki: 

1. SWZ z dnia 01.07.2021 r. 

2. Załącznik nr 1a do SWZ – opis przedmiotu zamówienia z dnia 01.07.2021 r. 


