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Gródek nad Dunajcem, dnia 07.04.2021r.  

Zamawiający: 

Gmina Gródek nad Dunajcem 

Gródek nad Dunajcem 54 

33-318 Gródek nad Dunajem 

Strona internetowa postępowania 

www.gminagrodek.pl  

 

Odpowiedzi na pytania i zmiany 

do specyfikacji warunków zamówienia 
. 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Dostawa laptopów” – numer 

postępowania IZP.271.6.2021  

 

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Gródek nad Dunajcem udziela  odpowiedzi na 

pytania do specyfikacji warunków zamówienia:  

 

Pytanie 1: 
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli złącze USB typu-C (z Thunderbolt min. 3) – 1 szt. Zostanie 
osiągnięte poprzez zastosowania adaptera USB? 
 
Odpowiedź 1: 
Nie.  
  
Pytanie 2: 

1) Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego/oprogramowania biurowego 
nieużywanego i nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

2) Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie zainstalowane 
przez producenta komputera? 

3) Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury 
sprawdzającego legalność dostarczonego oprogramowania? 

 
Odpowiedź 2: 
Ad. 1. Tak – dla systemu operacyjnego. Przedmiot zamówienia nie obejmuje oprogramowania biurowego.   
Ad. 2. Nie – dla systemu operacyjnego. Przedmiot zamówienia nie obejmuje oprogramowania biurowego.   
Ad. 3. Tak.  
 
 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający poprzez złącze thunderbolt min 3 - rozumie złącze USB typu C umożliwiające przesył obrazu 
z dźwiękiem, danych oraz zasilania? 
 
Odpowiedź 3: 
Tak.  
 
Pytanie 4: 
Zamawiający wymaga, by zaoferowane laptopy wyposażone były w złącze DC-in (wejście zasilania). 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie laptopa, który wyposażony jest w dodatkowy port USB-C dedykowany do 
zasilania laptopa, rezygnując z portu DC-in? Obecnie  najwięksi producenci sprzętu komputerowego w nowych 
laptopach rezygnują ze stosowania złącza DC-in do ładowania i wykorzystują do tego celu wspomniany port USB-
C. 

http://www.gminagrodek.pl/
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Odpowiedź 4:  
TAK. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na tym, że zamiast złącza DC-in laptopy będą wyposażone w 
dodatkowy port USB-C dedykowany do zasilania.   
 
Pytanie 5: 
Czy Zamawiający dopuści notebook z portami takimi jak: 
- 1x USB 3.2 Gen 1 
- 1x Thunderbolt 4 / USB 4 (40 Gbps) 
- 1x USB 2.0” 
 
Odpowiedź 5:  
Minimalna ilość oraz rodzaj portów USB zostały określone w SWZ, z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie nr 4,  
czyli: 
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. 
USB Typu-C (z Thunderbolt min. 3) - 1 szt.  
(opcjonalnie dodatkowy port USB-C dedykowany do zasilania). 
 

II. Działając na podstawie art. 288 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Gródek nad Dunajcem zmienia treść specyfikacji 

warunków zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą:  

 

1. Rozdział XIII ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia 12 kwietnia 2021 r., 

godz. 15:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. 12 kwietnia 2021 

r. o godz. 16:00”.  
 

2. Rozdział XI ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca składający ofertę jest nią związany nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert tj. do dnia 11 maja 2021 r. 

 
 
 
 
 

Wójt Gminy 

Gródek nad Dunajcem 

 

/-/ mgr inż. Józef Tobiasz 

……………………………………………………… 
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej) 


