Nr zamówienia: IZP.271.11.2021

| Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu do robotyki oraz pracowni językowych|

Gródek nad Dunajcem, dnia 6 sierpnia 2021 roku
Zamawiający:

Gmina Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54
33-318 Gródek nad Dunajem
Strona internetowa postępowania
www.gminagrodek.pl

Odpowiedzi na pytania/zmiany
do specyfikacji warunków zamówienia
.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego,

sprzętu do robotyki oraz pracowni językowych” – numer postępowania IZP.271.11.2021
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:
„Dla tabletów w pozycji 6, 14, 48 Zamawiający wymaga podania wydajności obliczeniowej wg. wyników na
stronie https://www.notebookcheck.net w teście wydajności "PCMark for Android - Work 2.0 performance
score"
Na tej stronie nie ma wyników dla nowych tabletów ani strona nie jest oficjalną stroną benchmarku. Proszę
o dopuszczenie wyników z oficjalnej strony producenta benchmarka tj. https://benchmarks.ul.com.”
Odpowiedź 1:
Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie wyników ze strony : https://benchmarks.ul.com

II.

Działając na podstawie art. 288 ust. 1 oraz w związku z art. 284 ust. 3 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 11 sierpnia 2021 r., godz. 14:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. 11 sierpnia 2021 r. o godz.
15.00”.

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 9 września 2021 r.
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