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Jędrzejów,  dnia 15.05.2020 r. 
 
ZSP1.381.4.2020 

 
Wykonawcy ( wszyscy ) 

 
Wyjaśnienie treści SIWZ 
Zmiana treści SIWZ 
 
 
Dotyczy: 
Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie: Dostawa sprzętu komputerowego, 
multimedialnego oraz oprogramowania w ramach projektu pt.: „Konarski kwitnie zawodowo!” 
realizowanego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
Ogłoszenie nr 537583-N-2020 z dnia 07.05.2020 r. 
 
 Zamawiający informuje, że w dniu 15.05.2020r. wpłynęło pytanie do treści SIWZ, na które, zgodnie 
z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. z 2019r. poz. 1843) udzielono następującej 
odpowiedzi oraz wprowadzono stosowne zmiany w dokumentacji zamówienia publicznego: 

 

Pytanie: 
1)Dotyczy części/zadania 1 - Zestawy komputerowe (stacjonarny komputer, monitor, mysz) z pakietem Office 
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 wymaga monitora 22”. Informujemy, że 
producenci błędnie podają w modelach fizyczną przekątną ekranu. Monitory z cyfrą 22 w modelu posiadają 
fizycznie przekątną 21,5”. W związku z tym czy Zamawiający dopuści monitory 21,5” o proporcjach 16:9? 

2)Dodatkowo proszę o sprecyzowanie czasu reakcji na zgłoszenie gwarancyjne.                                                  

W SIWZ jest 72 godziny a w umowie 1 dzień roboczy. 

 
 Odpowiedź na pytanie: 
1)Zamawiający dopuści monitory 21,5” o proporcjach 16:9. 
2)Czas reakcji na zgłoszenie gwarancyjne, tak jak w SIWZ tj. 72 godziny. 

 
Zamawiający informuje, że w związku z powyższym oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych dokonuje zmiany SIWZ  następujący sposób: 
 

1. W Załączniku nr 6 do SIWZ - umowa 

§ 5. Postanowienia gwarancyjne     

Zapis  w dotychczasowym brzmieniu: 
Maksymalny czas reakcji liczony od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego faksem o usterce lub awarii 

do czasu przybycia na miejsce właściwego pracownika, wstępne zdiagnozowanie przyczyny usterki lub awarii 

i oszacowanie czasu naprawy wyniesie 1 dzień roboczy, o ile nie określono tego inaczej w Załączniku nr 1 do 

SIWZ. 



Przyjmuje następujące brzmienie: 
Maksymalny czas reakcji liczony od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego faksem o usterce lub awarii 

do czasu przybycia na miejsce właściwego pracownika, wstępne zdiagnozowanie przyczyny usterki lub awarii 

i oszacowanie czasu naprawy wyniesie 72 godziny, o ile nie określono tego inaczej w Załączniku nr 1 do 

SIWZ. 

 

2. Zamawiający udostępnia poprawiony ujednolicony: Załącznik nr 6 do SIWZ-umowa na stronie 
internetowej. Pozostałe załączniki oraz termin składania ofert nie ulegają zmianie. 

 
 

 
 

 


