
 

PZP.271.42.2021                                                                                    Warszawa, 14 lutego 2022 r. 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

 

W związku z wpłynięciem zapytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej  

„SWZ”), zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień  

publicznych, dalej „Ustawa”, Zamawiający udziela odpowiedzi zgodnie z poniższym: 

 

Pytanie 1: 

W SWZ postępowania nr. PZP.271.42.2021 widnieje informacja, iż wraz z ofertą należy złożyć 

formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, czyli załącznik nr. 3 do SWZ. 

Niestety wspomniany załącznik nie występuje w dokumentacji przetargowej. Czy 

Wykonawcy mają samodzielnie go przygotować? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że jednolity europejski dokument zamówienia stanowi załącznik nr 3 

do SWZ i wersji edytowalnej znajduje się w osobnym pliku na stronie prowadzonego 

postępowania. 

 

Pytanie 2: 

Jaki jest termin składania ofert  do w/w postępowania? 

W odpowiedzi z dnia 27.01.2022 wskazano 16 lutego 2022 godz. 11.00.  

Jednocześnie na Portalu widnieje data 15.02.2022 r. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że na skutek udzielenia przedmiotowych odpowiedzi zmienia termin 

składania ofert na 22 lutego na godzinę 11.00, który jest terminem obowiązującym w 

przedmiotowym postępowaniu.  

 

Pytanie 3: 

Zamawiający usunął  z zapytania  Monitor 2 - 21,3" , który  nadal widnieje w treści oferty. 



 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że usunął z treści OPZ, stanowiącego załącznik do SWZ z 27.01.2022 

„Monitor 2”. Pozostawienie tej pozycji w formularzu cenowym miało na celu brak 

konieczności zmiany jego kształtu, w tym numeracji,  co miało nie utrudniać Wykonawcom 

jego uzupełnienia zgodnie z treścią aktualnego OPZ. Jednakże dla uniknięcia wątpliwości 

Zamawiający dodatkowo zmienia formularz cenowy wskazując wyraźnie, że pozycja 

„Monitor 2-21,3”” nie podlega wycenie. 

 

Pytanie 4: 

Prosimy o opublikowanie aktualnej  treści oferty oraz aktualnego OPZ. 

Odpowiedź:  

Zamawiający opublikuje aktualną treść SWZ wraz z załącznikami, niezwłocznie po 

opublikowaniu Ogłoszenia o sprostowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 

zgodnie z art. 137 ust.5 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych. 

 

Pytanie 5: 

Zamawiający wymaga dostarczenia oryginalnej lampy dla projektora ‘Optoma 416’. Prosimy 

o doprecyzowanie modelu. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że do projektora Optoma 416 jest jeden model lampy. Nie ma 

znaczenia czy jest on oznaczony jako W416 czy X416. 

 

Pytanie 6: 

Zamawiający wymaga dostarczenia oryginalnej lampy dla projektora ‘Optoma 402’. Prosimy 

o doprecyzowanie modelu. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że do projektora Optoma 402 jest jeden model lampy.  Nie ma 

znaczenia czy jest on oznaczony jako W402 czy X402. 



 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na skutek powyższego zmienia termin składania  

ofert na: 22 lutego 2022, godzina 11.00 

oraz  

termin otwarcia ofert na: 22 lutego 2022, godzina 12.30.  

 

Zamawiający informuje, że zmieniona w powyższym zakresie treść SWZ  

zostanie zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania, zgodnie z dyspozycją art. 

137 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych. 
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