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Znak sprawy: DA.22.24.2022.DA 

Warszawa, dn. 18 maja 2022 r. 

 

 Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji na „Dostawę  komputerów typu laptop z oprogramowaniem oraz drukarki w podziale na 

2 części. Część nr 2 realizowana jest w ramach projektu OPUS 20 (grant NCN, nr UMOWY-

2020/39/B/NZ9/01894) (znak sprawy DA.22.24.2022.DA). 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 w zw. z art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r, poz. 1129 z późn. zm.), informuje, iż w 

prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dokonuje modyfikacji treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

 

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) – załącznik nr 1a do Umowy  pkt.3 (Zamawiający 

usuwa zdanie – „oraz biurowym” 

BYŁO: 

3. Wymagania szczegółowe 
 

CZĘŚĆ NR  1 – komputer typu laptop z oprogramowaniem operacyjnym oraz biurowym  (3 szt.) 

L.p. Nazwa parametru Wartości wymagane przez Zamawiającego 

 

JEST: 

3. Wymagania szczegółowe 
 

CZĘŚĆ NR  1 – komputer typu laptop z oprogramowaniem operacyjnym (3 szt.) 

L.p. Nazwa parametru Wartości wymagane przez Zamawiającego 

 

 

Zamawiający dokonuje zmiany w załączników nr 1a do Umowy – Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia i zamieszcza w oddzielnym pliku załączniki nadając  następująca nazwę: 
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1) Załączniki nr 1 do SWZ – projektowane postanowienia umowy z SOPZ po zmianach  

 
 
Powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być 
uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowania dokumentów do złożenia ofert w 
postępowaniu. 
 

 

Ponadto informuję, iż w związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie zmianie ulega  treść ogłoszenia o 

zmówieniu. Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 3 w zw. z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm), informuje, iż 

dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób: 

1) zmianę treści rozdziału XI ust. specyfikacji warunków zamówienia nadając mu następujące 
brzmienie: „Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć przed upływem terminu 
składania ofert, tj. do dnia 20 maja 2022 r., do godz. 13.00”,  

2) zmianę treści rozdziału XII ust. 1 specyfikacji warunków zamówienia nadając mu następujące 
brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 maja 2022 r., do godz. 13.30”.  
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