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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ Nr 1
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: ZP.271.18.2022.
Nazwa zadania: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ NOWEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W
RAMACH KONKURSU GRANTOWEGO CYFROWA GMINA – WSPARCIE DZIECI Z RODZIN
PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM –„GRANTY PPGR”
W odpowiedzi na skierowane zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) wyjaśnia poniżej treść
zapytań:
1. Czy Zamawiający uzna warunek zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeśli

Wykonawca wykaże, ze wykonał dostawy komputerów przenośnych o wartości nie
mniejszej niż 700 000 złotych w ramach trzech odrębnych umów.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony. Zamawiający nadmienia, że w pkt IX.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ppkt 4 zawarł uwagę że Wykonawca może
wykazać spełnienie ww. warunku w ramach jednej lub kilku dostaw.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ pkt XI Informacja o
sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami Komunikacja odbywa się
przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl
Zamawiający komunikację za pomocą poczty elektronicznej dopuścił tylko w szczególnie
uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikacje przez Platformę eZamówienia.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią
specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania
ofert. Nowy termin to: 01 lipiec 2022 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi tego
samego dnia o godz. 09:30. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania ofert pozostają
bez zmian.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego
zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji,
bez rozpoznania.
Powyższe wyjaśnienia i zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia wiążą Wykonawców z
chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.
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