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numer sprawy: BO.26.6.2022.12(W449)               Warszawa, dnia 26 września 2022 r.  

 

 

 

Do Wykonawców ubiegających się o 

udzielenie zamówienia 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych*, na dostawę 80 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) 

wraz z dodatkowym wyposażeniem oraz gwarancją producenta” (znak sprawy: 
BO.26.6.2022).  

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 4 oraz art. 286 ust. 1 i 3, informuje że wpłynęły 
do Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji warunków 
zamówienia. 

W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi, 
równocześnie dokonuje się modyfikacji SWZ. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla 
wszystkich uczestników postępowania.  

 

Pytanie 1:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komputera przenośnego z 
wbudowaną pamięcią RAM 16 GB i 1 wolnym gniazdem pamięci ? 
 
Odpowiedź 1:  

Po ponownej analizie przedmiotowych parametrów Zamawiający dokonał 
modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w zakresie punktu 2 Pamięć operacyjna 
RAM, któremu nadaje się następujące brzmienie: „Co najmniej 16 GB DDR4 3200 
MHz, z możliwością rozbudowy do minimum 32 GB. Liczba gniazd pamięci (ogółem 
/ wolne): 2/1 lub pamięć wbudowana i 1 dodatkowe wolne gniazdo”.  

 
Pytanie 2:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komputera przenośnego z zasilaniem 
akumulatorowym (Li-lon i/lub Li-Po) o pojemności minimum 45 Wh? 
 
Odpowiedź 2:  

Przedmiotowe zmiany zostały do SWZ wprowadzone w dniu 22 września br.  
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W związku z udzielonymi odpowiedziami i dokonanymi zmianami SWZ zmianie 
ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 3 października 2022 r. do godz. 9:00 - 
składanie ofert, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 października 2022 r. o 
godz. 11:00.  
 
Podsumowując zmianie ulegają następujące zapisy SWZ: 

1) Pkt 14.1 otrzymuje brzmienie: 
Termin składania ofert upływa dnia 3 października 2022 r. o godz. 9:00. 

2) Pkt 14.2 otrzymuje brzmienie: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 października 2022 r., o godz. 11:00. 

3) W załączniku 1 do SWZ, w tabeli ze szczegółową specyfikacją przedmiotu 
zamówienia, w pkt 2 (Pamięć operacyjna RAM) wymagane przez 
Zamawiającego minimalne parametry techniczne otrzymują brzmienie: „Co 
najmniej 16 GB DDR4 3200 MHz, z możliwością rozbudowy do minimum 32 GB. 
Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 2/1 lub pamięć wbudowana i 1 dodatkowe 
wolne gniazdo” 
 

Stosownie do art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 5 i 7 ustawy, Zamawiający udostępnia 
niniejsze wyjaśnienia i zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania i 
są one dla Wykonawców wiążące.  
 

 

 

 

 

Jacek Foks 

zastępca Dyrektora Polskiego Instytutu 
Spraw Międzynarodowych 

 

         

 

 

 

 

 

 

*  Tekst jedn. : Dz. U. z 2022 poz.  1710 ze zm.); dalej: „ustawa” 


