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Miedźno, dnia  13 grudnia 2022r. 

Zamawiający: 
Zamawiający: 

GMINA MIEDŹNO  

ul. Ułańska 25, 

42-120 Miedźno        

              
                                                                                                     Adresat:                                                                                                                                                                                                               
                                                                                        Wszyscy nabywcy  Specyfikacji 
 
 
Nr sprawy RR.271.2.16.2022 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  

podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej ustawą (t.j. z Dz. U. z 2022 r. poz. 1710  ze zm.) o wartości 

zamówienia mniejszej niż progi unijne o  jakich stanowi art. 3 w/w ustawy, pod nazwą:  

„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” 

finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 

Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 

REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 

zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze 

POPC.05.01.00-00-0001/21-00 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
 W odpowiedzi na otrzymane w terminie określonym w art.  284 ust. 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), 
zwanej dalej ustawą, zapytania działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający udziela 
następujących wyjaśnień treści Specyfikacji  Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ : 
 

Zapytanie nr 1 

W związku z przetargiem  NR. SPRAWY RR.271.2.16.2022 „ Dostawa sprzętu komputerowego w 
ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina” chciałabym poprosić o wyjaśnienie zapisu z SWZ, gdzie 
Zamawiający w minimalnych wymaganych parametrach określił typ ekranu jako OLED i IPS, proszę 
o doprecyzowanie, który typ ekranu Zamawiający wymaga od Wykonawców.  
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga  ekranu typu OLED. Dnia 13.12.2022r. zostanie wprowadzona modyfikacja 
treści SWZ w zakresie dodatków nr 1a i nr 8 w zakresie opisu laptopów (poz. nr 1). 

 

(-) Piotr Derejczyk 
Wójt Gminy Miedźno 
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