
Braniewo, 11.03.2013

             W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia,  złożonymi  przez  wykonawców,  działając  w  imieniu  Zamawiającego,  na 
podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a ustawy  z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam, co następuje:

Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 1  do  SIWZ i usunął wewnętrzną 
sprzeczność w dokumentacji. 

Proszę zapoznać się z aktualną wersją SIWZ zamieszczoną na stronie gminy Braniewo.

W związku z zapytaniem z dnia 11.03.2013 r
Zakres modyfikacji jest następujący:

Zmieniony został zapis w załączniku nr 1 do SIWZ 

BYŁO: 
w załączniku nr 1 do SIWZ:

Gwarancja nie mniej niż 60 m-cy (w miejscu eksploatacji z czasem reakcji w ciągi 
następnych 2 dni roboczych), dostępność części zamiennych do oferowanego modelu 

JEST: 
w załączniku nr 1 do SIWZ:

Gwarancja nie mniej niż 60 m-cy ,  dostępność części zamiennych do oferowanego 
modelu 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje 
niezmieniona.

Pytanie nr 2

Proszę o wyjaśnienie czy specyfikacja komputera stacjonarnego kończy się na punkcie 14, 
czy może jest to błąd powstały w wyniku edycji treści SIWZ ?

 Odpowiedź na pytanie nr 2:

„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka



Jest to błąd powstały w wyniku edycji treści SIWZ. Proszę zapoznać się z aktualną wersją 

SIWZ  zamieszczoną na stronie gminy.

Pytanie nr 3 
Proszę o wyjaśnienie czy specyfikacja komputera stacjonarnego kończy się na punkcie 25, 
czy może jest to błąd powstały w wyniku edycji  treści SIWZ ?
 
Odpowiedź na pytanie nr 3:

Jest to błąd powstały w wyniku edycji treści SIWZ. Proszę zapoznać się z aktualną wersją 
SIWZ zamieszczoną na stronie gminy.                                

„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


