
Powiat Otwocki 
ni. Górna 1310, 05-402 Otwock 
tel. (22) 778-13-00 
www.powiat-otwocki.pI 

Otwock, dnia 12.05.202 1 r. 

SAI.272.1 .2.2021 

Dotyczy przetargu nr SAl. 272.1.2.2021 
na 

Dostawę  sprzętu komputerowego 
1.Komputer PC-9 szt. 
2. Monitor-17 szt. 
3. UPS- 15 szt. 
4. Laptopy —2 szt. 
5. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe -1 szt. 
6. Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne -4 szt. 
7.Drukarka laserowa kolorowa - 1 szt. 
8. Drukarka laserowa monochromatyczna - 1 szt. 
9. Dysk zewnętrzny USB- 2szt 
10. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe - szt. I 

Zarząd Powiatu Otwockiego reprezentujący Powiat Otwocki na podstawie na podstawie art. 
284 ust 2 ustawy Prawo zamówień  Publicznych z 19.09.2019 r ( Dz.0 z 2019 poz.2019 z 
późn, zm) udziela odpowiedzi: 

Pytanie 1 

Proszę  o informację  jaką  pojemność  dysku ma posiadać  dysk zewnętrzny z pozycji 9. OPZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby dysk zewnętrzny USB posiadał  pojemność  4 TB 
Zamawiający wymaga dostawy dysku zewnętrznego USB o parametrach: 

9. Dysk zewnętrzny USB —2 szt. 

LI). Parametr 
Wymagania minimalne parametry 

techniczne 

Model oferowany przez 

dostawcę  

Iiiterfest USB 3.0 PJac m"iL pR)d 	SC1i 

2 Format 2,5" 

3 Pojemność  4 TB 

4 Gwarancja 24 miesiące 



W załączeniu poprawiony załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia w pozycji 9 

Oraz dokonuje się  zmiany terminu składania ofert, otwarcia ofert, związania ofertą  

Na podstawie art. 271 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień  publicznych ( DZ U z 

2019 poz. 2019 z późn. zm.) 

1.zmienia treść  w ogłoszeniu nr 202 1/BZP 00045234/1 z 04.05.202 1 
W sekcji VIII. 

w ogłoszeniu jest: 
w pkt 8.1 Termin składania ofert z 2021.05.14 r godz. 10:00 
w pkt 8.3 Termin otwarcia ofert 202 1.05.14 r. godz. 12:00 
w pkt 8.4 Termin związania ofertą  do 2021.06.12 

Zmienia się  na: 
w pkt 8.1 Termin składania ofert na 2021.05.17 r godz. 10:00 
w pkt 8.3 Termin otwarcia ofert 202 1.05.17 r. godz. 12:00 
w pkt 8.4 Termin związania ofertą  do 202 1.06.15 

2. na podstawie art.284 ust 3 oraz art. 286 ust 3 ustawy Pzp w SWZ dotyczące zmiany 
terminu składania otwarcia ofert i związania ofertą : 
wSWZ: 

a) Na stronie I SWZ jest 
Składanie ofert do 14.05.2021 r do godz. 10:00 
Otwarcie ofert: 14.05.2021 r. ogodz. 12:00 
Zmienia się  na: 

Składanie ofert do 17.05.2021 r. do godz. 10:00 
Otwarcie ofert: 17.05.2021 r. o godz. 12:00 

W rozdziale XIV SWZ pkt 1 zmienia się  zapis z „termin związania ofertą  
do 12.06.2021 
Na termin związania ofertą  do 15.06.2021 

W rozdziale XXIII pkt 1 
zmienia się  zapis z,, ofertę  wraz z załącznikami należy złożyć  w terminie do dnia 
14.05.2021 godz. 10:00 

Na ofertę  wraz z załącznikami należy złożyć  w terminie do dnia 17.05.202 1 r. godz. 
10:00 

W rozdziale XXIV 1 zmienia się  z 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.202 1 r. godz. 12:00 
Na otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.202 1 r. godz. 12:00 

Zamawiający informuje, iż  informacje powyższe stanowią  integralną  część  Specyfikacji 
Warunków Zamówienia i będą  wiążące przy składaniu ofert. 

Z up. 	Powiatu  

Przewodniczący Zarządu 


