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       Do wszystkich Wykonawców 

       ubiegających się o zamówienie 

 

PYTANIA I WYJAŚNIENIA SWZ 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ 

Dotyczy postępowania pn. „Dostawa I części urządzeń komputerowych i akcesoriów, 

urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania dla PWSZ w Tarnowie” prowadzonego 

przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie – numer referencyjny: L.Dz/K-

dzpz/382-6/2021.  

Identyfikator postępowania: cf1a5f80-a452-4844-a286-3239ab35cfca 

Zamawiający – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie działając w oparciu o art. 

284 ust. 6 ustawy Pzp, udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (zwanej dalej SWZ) wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1: 
Część 2 - URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE. Czy Zamawiający dopuści urządzenie 
wielofunkcyjne obsługujące gramaturę nośników min. 60 – max. 217 g/m²? 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający dopuszcza urządzenie obsługujące gramaturę nośników min. 60 – max. 217 g/m² 
 
 
Zamawiający, zgodnie z art. 286 ust. 1 Pzp oraz udzielonymi odpowiedziami na pytania, 
zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następującym zakresie: 
 
W rozdziale 16 SWZ punkty 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie: 
Było: 
1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 3 listopada 2021 r. godz. 12.00 za pośrednictwem 
miniPortalu.  
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 listopada 2021 r. godz. 12.15 za pośrednictwem 
miniPortalu. 
Jest: 
1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 05 listopada 2021 r. godz. 12.00 za pośrednictwem 
miniPortalu.  
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 listopada 2021 r. godz. 12.15 za pośrednictwem 
miniPortalu. 
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W rozdziale 17 SWZ punkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: 
Było: 
1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą do dnia 02 grudnia 2021 r. włącznie, czyli przez 30 
dni licząc od dnia w którym upływa termin składania ofert. 
Jest: 
1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą do dnia 04 grudnia 2021 r. włącznie, czyli przez 30 
dni licząc od dnia w którym upływa termin składania ofert. 
 
Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ stanowią jej integralną 
część. 
 
 
        Rektor PWSZ w Tarnowie 

dr hab. Małgorzata Kołpa 
 
 
 

Otrzymują: 

1x strona internetowa prowadzonego postępowania. 

1x aa 


