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Dot. postępowania o udzielenie zamówieni a publicznego na „Dostawę nowego sprzętu 
informatycznego na wyposażenie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 
Mieniem oraz Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej - II” 

 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2  oraz art. 286 ust. 1 i 3  ustawy z dnia 11 września 2019 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. ), zwanej dalej ustawą, informuję, 
że wpłynęło do Zamawiającego pytanie od Wykonawcy do treści specyfikacji warunków zamówienia. 

W związku z powyższym przytaczamy jego treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy 
niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.  
 

Pytanie 1 
ZWRACAM SIĘ Z PYTANIEM DO CZĘŚCI 3 POSTĘPOWANIA TJ: DOSTAWY 
ZASILACZY UPS. CZY DOPUSZCZĄ PAŃSTWO ZASILACZ UPS WYPOSAŻONY W 
GNIAZDA WYJŚCIOWE 2 X SCHUCKO ORAZ 2 X IEC C13 ZAMIAST 4 GNIAZD TYPU 
PL? 
Odpowiedź 1.  
Zamawiający dopuszcza zasilacz UPS wyposażony w dwa gniazda wyjściowe typu Schucko oraz 
dwa gniazda wyjściowe typu IEC C13. W przypadku zaoferowania UPS z w/w gniazdami do 
gniazd typu IEC C13 muszą być dostarczone dwa kable z wtykami typu IEC C13-C14 o długości 
minimum 1,6m (do każdego zasilacza UPS). 
 

W związku z udzieloną odpowiedziami i dokonaną zmianą SWZ zmianie ulega termin 
składania i otwarcia ofert na dzień 19.11.2021r. do godz. 10:00- składanie ofert, natomiast otwarcie 
ofert nastąpi w dniu 19.11.2021 r.  o godz. 11:00. 
 
Zmianie ulegają następujące zapisy SWZ: 
 
- Rozdz. 9 pkt 9.1 swz otrzymuje brzmienie: 

„ Ofertę należy złożyć w sposób określony w rozdz. 8 SWZ nie później niż do dnia 19.11.2021 r. 
do godz. 10:00”  

 
- Rozdz. 9 pkt 9.4 swz otrzymuje brzmienie: 

„ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.11.2021 r. o godz. 11:00 przy użyciu miniPortalu.” 
 
- Rozdz. 10 pkt 10.1 swz otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 17.12.2021 r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert” 

 
 
Stosownie do art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 5 i ust. 7  ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia 

niniejsze wyjaśnienia i zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania i są one dla 
Wykonawców wiążące.   

z  poważaniem 
 

STAROSTA SUSKI  
mgr Józef Bałos 

 


