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Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. „Dostawa sprzętu komputerowego i 

elektronicznego do Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (organizacji)” 

 

 

Odpowiedź na zapytanie wykonawcy i zmiana treści siwz. 

 

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, zwane w dalszej 

części Zamawiającym informuje, że w dniu 1.02.2012 r. i w dniu 2.02.2012 r.  Wykonawcy zwrócili się do niego 

z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedź na nie, bez ujawniania źródła zapytania:  

 

Pytanie 1: Czy w części 1 zamówienia, możliwa jest dostawa monitorów o proporcji matrycy 16:9 ? 

Odpowiedź: Tak. 

 
Pytanie 2: Czy komputer do zastosowań biurowych typ all-in-one ma posiadać 6 złącz USB + 1 USB 3.0, czy 

łącznie 6, w tym min. jedno złącze USB 3.0 ? 

Odpowiedź: Min. 6 USB, w tym może być 1 USB 3.0.  

Pytanie 3: Proszę o informację, czy dopuszczalne jest udzielenie na lampy projekcyjne gwarancji producenta (90 

dni). 

Odpowiedź: Tak. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. Nr 113, poz. 759 z 2010  r. z późniejszymi zmianami), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do siwz: 

1. W pkt III ppkt 1 część 1 siwz w tabeli lp. 2 w rubryce Wymagane parametry, skreśla się: proporcje 

matrycy 16:10 a w miejsce to wprowadza się: proporcje matrycy 16:10 lub 16:9. 

2. W pkt III ppkt 1 część 1 siwz w tabeli lp. 1 w rubryce Wymagane parametry, skreśla się: Porty – 

min. 6x USB, 1x HDMI, 1xUSB 3.0  a w miejsce to wprowadza się: Porty – Min. 6 USB, w tym 

może być 1xUSB 3.0, 1x HDMI.  

3. W pkt III ppkt 6 – Wymagany minimalny okres gwarancji na dostarczony sprzęt, skreśla się: dla 

części: 3 – 6 miesięcy,  a w miejsce to wprowadza się: dla części: 3 – 90 dni. 

Równocześnie Zamawiający zmienia terminy: 

 składania ofert z dnia 8.02.2012 r. do godz. 14:30 na dzień 9.02.2012 r. do godz. 14:30 

 otwarcia ofert z dnia 8.02.2012 r. o godz. 15:00 na dzień 9.02.2012 r. o godz. 15:00 

 

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian. 

 

 

 

 

 


