
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY 

w Warszawie 

Warszawa, dnia 29 maja 2019r. 

Adm-290/114/19 

WYJAŚNIENIA I ZMIANY 
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jako Zamawiający w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa 
komputerów dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie" SPRAWA WSA-ZP-
07/2019 - działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmian 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 1. 
Zamawiający wymaga w części I w punkcie 14 dla komputerów stacjonarnych zgodność sprzętu z 
oprogramowaniem MS Windows 10 Professional 64Bit PL potwierdzona wpisem na stronie Windows 
Certified Products List (załączyć do oferty). 
Czy w ramach powyższego zapisu Zamawiający dopuści, jako równoważny wymóg oświadczenie 
producenta dotyczącego kompatybilności z oferowanym systemem operacyjnym. 
Odpowiedź. 
W związku z faktem, iż Microsoft zaniechał publikacji na swoich stronach internetowych Windows 
Certified Products List (Windows HCL) - Zamawiający odstępuje od wymogu składania 
przedmiotowego dokumentu w ramach postępowania przetargowego. 

W związku z powyższym, Zamawiający: 
1) uchyla treść tiretu czwartego w klauzuli XVIII pkt 2 lit. a SIWZ o treści „Zgodność sprzętu z 

oprogramowaniem MS Windows 10 Professional 64Bit PL potwierdzona wpisem na stronie 
Windows Certified Products List", 

2) zmienia treść punktu 14 Załącznika Nr 6A do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

14. 
Zgodność z 
oprogramowaniem zgodność sprzętu z oprogramowaniem MS Windows 10 Professional 64Bit PL 

tak • nie • 

w konsekwencji tego Zamawiający uchyla dotychczas obowiązujący Załącznik Nr 6A do SIWZ 
(wer. 1.1) i publikuje poprawiony Załącznik Nr 6A do SIWZ (wer. 1.2.) który staje się 
obowiązujący. 

3) zmienia treść w sekcji III.6) Ogłoszenia o zamówieniu nr 547660-N-2019 z dnia 2019-05-15 r. 
skreślając wyrazy „Zgodność sprzętu z oprogramowaniem MS Windows 10 Professional 64Bit 
PL potwierdzona wpisem na stronie Windows Certified Products List 
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W związku z faktem, iż w/w modyfikacje SIWZ zostały dokonane na dwa dni przed wyznaczonym 
terminem składania ofert, Zamawiający w celu zapewnienia Wykonawcom dodatkowego czasu na 
wprowadzenie zmian w ofertach - przedłuża termin składania ofert do dnia 05.06.2019 i w 
konsekwencji tego zmienia się odpowiednio treść SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu: 

1) klauzula XXV ust. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
„2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, 00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4. 
z dopiskiem: Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa 
komputerów dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie" - SPRAWA 
WSA- ZP-07/2019 - Część \/\\- Nie otwierać przed godz. l l3 0dnia 05.06.2019r." 

2) klauzula XXXV ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
„1. Ofertę należy złożyć w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie przy ul. Jasnej 2/4, do dnia 05.06.2019r do godziny l i 0 0 ." 

3) klauzula XXXVI ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
„ 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Jasnej 2/4 w Sali nr 536 (V piętro) 

w dniu 05.06.2019ro godzinie l l 3 0 " 

4) sekcja IV.6.2) Ogłoszenia o zamówieniu nr 547660-N-2019 z dnia 2019-05-15 r. zostaje 
zmieniona i otrzymuje brzmienie: 
„Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-
06-05, godzina: 11:00", 

W związku ze zmianami zapisów Załącznika Nr 6A, Zamawiający załącza poprawiony Załącznik Nr 6A do 
SIWZ (wer. 1.2). 

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i stają się 
integralną częścią SIWZ. Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 

Załączniki: 
1) Poprawiony Załącznik Nr 6A do SIWZ (wer. 1.2). 
2) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540106226-N-2019 z dnia 29-05-2019 r. 

DYREKTOR 
Wojewódzkiego Sądu Administracyj] 

podpis osoby upoważnionej 
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