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Do wszystkich
Wykonawców

Dotyczy:
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
komputerów, nr sprawy: WIF-212-6/2014

publicznego
na dostawę

Modyfikacja SIWZ
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że dokonano
następującej modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w
postępowaniu jw.
1) W Rozdziale 2 pkt 2 lp. 1 Komputer stacjonarny – stacja robocza,
wymaganie dotyczące Monitora otrzymuje następujące brzmienie:
Monitor:
• matryca IPS, rozmiar min 24”, technologia LED, powłoka
antyodblaskowa rozdzielczość 1920x1080 lub wyższa, czas reakcji GTG
max 7ms, kontrast statyczny min 1000:1, jasność min 300 cd/m2,
• złącza: DisplayPort, DVI, HDMI, USB 3.0
• głośniki wbudowane w monitor lub głośniki zintegrowane z obudową
monitora (panel soundbar)
• zgodność ze standardem TCO i EnergyStar
regulacja wysokości i kąta nachyleni
2) W Rozdziale 2 pkt 2 lp. 1 Komputer stacjonarny – stacja robocza,
wymaganie

dotyczące

Dodatkowego

wyposażenia

otrzymuje

następujące brzmienie:
Dodatkowe wyposażenie:
• klawiatura przewodowa lub bezprzewodowa (nie bluetooth) USB
z układem klawiszy US
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• mysz laserowa, bezprzewodowa USB (min 2 przyciski + rolka, łączność za
pomocą dedykowanego odbiornika bezprzewodowego - nie
bluetooth),
3) W Rozdziale 2 pkt 2 lp. 2 Komputer stacjonarny – desktop oraz w lp. 3
Komputer stacjonarny – desktop w wersji z większym monitorem,
wymaganie

dotyczące

Dysku

twardego

otrzymuje

następujące

brzmienie:
Dysk twardy:
Min 1x HDD (3,5”, 7200 obr/min, SATA) o pojemności 500 GB lub wyższej

4) W Rozdziale 2 pkt 2 lp. 4 Komputer stacjonarny – All in One, wymaganie
dotyczące Dysku twardego otrzymuje następujące brzmienie:
Dysk twardy: 4
• min 1x HDD SATA o pojemności 500 GB lub wyższej

5) W Rozdziale 2 pkt 2 lp. 5 Komputer przenośny, wymaganie dotyczące
Dysku twardego otrzymuje następujące brzmienie
Dysk twardy: 5
• min 1x HDD (2,5”, SATA) o pojemności 500 GB lub wyższej
6) W Rozdziale 2 pkt 2 lp. 5 Komputer przenośny, wymaganie dotyczące
Dysku twardego otrzymuje następujące brzmienie:
Porty we/wy:
• Min 2x USB 3.0,
• 1xHDMI lub DisplayPort,
• 1xVGA,
• złącze mikrofonowe i złącze słuchawkowe (dopuszczalne złącze audio
typu combo)
• wbudowany czytnik kart SmartCard
7) W Rozdziale 2 pkt 2 lp. 6 Komputer przenośny – zwiększona wydajność,
wymaganie

dotyczące

Dysku

twardego

otrzymuje

następujące

brzmienie:
Porty we/wy:
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• Min 2x USB 3.0,
• złącze mikrofonowe i złącze słuchawkowe (dopuszczalne złącze audio
typu combo)
• wbudowany czytnik kart SmartCard
• 1xHDMI lub DisplayPort
• 1xVGA (dopuszczalne zastosowanie adaptera z HDMI lub DisplayPort w
zależności od rodzaju złącza dostępnego w komputerze)

Odpowiedź Zamawiającego
w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm) udzielamy wyjaśnień, w
związku z pytaniami Wykonawców, dotyczących Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w postępowaniu na dostawę komputerów;
WIF-212-6/2014.

Pytanie 1.
Dotyczy: LP 1, 9 sztuk, komputer stacjonarny – stacja robocza.
Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne monitory wyposażone w
głośniki zintegrowane z obudową monitora, tzw. panel soundbar. Jest to
dedykowane rozwiązanie producenta monitora.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w tym zakresie.
Pytanie 2.
Dotyczy: LP 1, 9 sztuk, komputer stacjonarny – stacja robocza.
Czy
Zamawiający
uzna
za
rozwiązanie
równoważne
klawiaturę
bezprzewodową z układem klawiszy US, podłączaną za pomocą
dedykowanego odbiornika bezprzewodowego – nie bluetooth? Przy
jednoczesnym wymogu zaoferowanie myszy bezprzewodowej, proponowane
przez nas rozwiązanie stanowiłoby jednolity komplet/zestaw.?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w tym zakresie.
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Pytanie 3.
Dotyczy: LP 2, 78 sztuk, komputer stacjonarny – desktop.
Dotyczy: LP 3, 32 sztuki, komputer stacjonarny – desktop, w wersji z większym
monitorem.
Dotyczy: LP 4, 12 sztuk, komputer stacjonarny – All in One.
Dotyczy: LP 5, 25 sztuk, komputer przenośny
Czy Zamawiający dopuści dyski twarde o standardowej pojemności 500GB
zamiast wymaganych 512GB? Proponowana pojemność jest tylko 2-3%
mniejsza od wymaganej. W przypadku zaoferowania dysku 512GB
Wykonawcy muszą zaoferować dyski znacznie większe i droższe, tj. 750GB lub
1000GB.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w tym zakresie.
Pytanie 4.
Dotyczy: LP 5, 25 sztuk, komputer przenośny.
Dotyczy: LP 6, 7 sztuk, komputer przenośny – zwiększona wydajność
Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne notebook wyposażony w
złącze audio typu combo: wejście mikrofonowe/gniazdo słuchawkowe? Przy
obecnym trendzie do produkowania coraz cieńszych i lżejszych notebooków
rozwiązanie to daje takie same funkcjonalności i pozwala zaoszczędzić
miejsce w obudowie notebooka
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w tym zakresie.
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Podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym.
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