Wrocław, 29 września 2020
CUI-ZZ.3200.31.2020
Dotyczy:

postępowania
prowadzonego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego
pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego”, nr sprawy: CUI-ZZ.3200.31.2020

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmian.), do przedmiotowego postępowania wpłynęły wnioski, o treści jak
poniżej:
Wniosek 1:
Dotyczy: Model 1 - komputer AIO v1; Model 2 - komputer stacjonarny v1; Model 3 - komputer
stacjonarny v2;
Czy Zamawiający dopuści komputer spełniający nowe wymogi normy EPEAT na poziomie Silver?
Odpowiedź:
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia treść
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w ten sposób, że wszędzie gdzie w Modelu nr 1 komputer AIO v1; Model 2 - komputer stacjonarny v1; Model 3 - komputer stacjonarny v2, w wierszu
„certyfikaty i standardy” wykreśl się treść: „Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na
poziomie min GOLD.” I nadaje nowe brzmienie: „Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT
na poziomie min GOLD lub SILVER”
Wniosek nr 2:
Dotyczy: Model 1 - komputer AIO v1
Czy Zamawiający dopuści komputer AiO wyposażony w zewnętrzny zasilacz o mocy 135W i
sprawności 89%?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści komputer Model 1 - komputer AIO v1 wyposażony w zewnętrzny zasilacz.
Wniosek nr 3:
Dotyczy: Model 5 - notebook v1
Czy Zamawiający dopuści notebook o macie 1,38kg z baterią?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści notebooka Model 5 - notebook v1 o masie 1,38kg z baterią.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez CUI znajdują się na www.bip.cui.wroclaw.pl

