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Rawicz, dnia 01.02.2023 r. 
BZPiF.2710.3.2023 
     
      

WYJAŚNIENIE NR 1  
- odpowiedzi na zapytania oraz zmiana terminu składania ofert 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr BZPiF.2710.3.2023pn.: 
„Zakup i dostawa komputerów przenośnych - laptopów w ramach konkursu grantowego  

Cyfrowa Gmina – etap 1” 

 
 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1, 2, 4, 5, i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1710 ze zm.), w związku z wniesionym przez 
Wykonawców na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ww. ustawy zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa komputerów przenośnych - 
laptopów w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – etap 1” Zamawiający przedstawia poniżej 
pytania oraz udzielone odpowiedzi:  
 
1. Czy Zamawiający dopuści laptopy z procesorem Intel Core i5-1135G7 osiągającym 4453 pkt w teście PC Mark 10: 

Overall score? 
Odp.: Nie. Zgodnie z zapisem punktu I.3. zawartego w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załącznik nr 12 do SWZ zaproponowany przez Wykonawcę komputer przenośny – laptop powinien 
osiągać w teście wydajności dla testów PC Mark 10: Overall Score – wynik min. 4600. 
Powyższe zostało potwierdzone w tabeli zawartej w punkcie 5 formularza ofertowego (poz. nr 1). 

 
2. Dzień dobry Prosimy Zamawiającego o usunięcie zapisu "data produkcji komputera". Ten zapis jednoznacznie 

wskazuję na producenta Dell wykluczając innych producentów HP Lenovo Acer Asus 
Odp.: Zamawiający usuwa z opisu przedmiotu zamówienia wnioskowany zapis. 
 
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany zapisu punktu I.13.2) załącznika nr 12, 
który otrzymuje następujące brzmienie: 
Punkt I.13.2) opisu przedmiotu zamówienia: 
„ 2) Funkcje umożliwiające sprawdzenie wersji BIOS numeru seryjnego, ID płyty głównej, 
informacja o baterii, wielkości i prędkości zainstalowanej pamięci RAM, informacje  
o zainstalowanym procesorze, informacje o zainstalowanych dyskach twardych, BIOS musi 
umożliwiać ustawienia hasła administratora oraz użytkownika”. 

 
 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i dokonuje zmian w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu 
zgodnie z poniższym (godziny składnia i otwarcia ofert nie ulegają zmianie):  
1) w rozdziale XVI pkt 1 SWZ, tj. przedłuża termin związania ofertą do dnia 23 maja 2023 roku, 
2) w rozdziale XVII pkt 1 ppkt 1 SWZ, tj. zmienia datę złożenia ofert na 23 lutego 2023 roku, 
3) w rozdziale XVII pkt 2 ppkt 1 SWZ, tj. zmienia datę otwarcia ofert na 23 lutego 2023 roku, 
4) w sekcji IV ogłoszenia o zamówieniu: 

a) pkt IV.2.2) tj. zmienia datę składania ofert na: 23/02/2023 
b) pkt IV.2.7) tj. zmienia datę otwarcia ofert na: 23/02/2023 

c) Pkt IV.2.6) tj. zmienia minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: do 23/02/2023 
 
Pozostałe zapisy SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian. 
 
Niniejsze wyjaśnienie wraz z załącznikami stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz  
z załącznikami Nr BZPF.2710.3.2023 i są dla stron wiążące.  
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------------------------------------------------------------------------------- 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Rawicz mający siedzibę w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz przy ul. Marsz. Józefa  

Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków Administratora danych oraz wykonania 

zobowiązań umownych. Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 i art.9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Mają 

Państwo w szczególności prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a w przypadku pozyskiwania danych na 

podstawie zgody, prawo do żądania ich usunięcia, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@rawicz.eu. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie: www.rodo.rawicz.pl 

 
Wyjaśnienie wraz z załącznikami udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/718066  
 
 
 
 
Sporządziła  
przy udziale komisji przetargowej 
Magdalena Suwalska 
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