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Nr sprawy:  ZP. 382-7/19 Nowy Sącz dn. 15.02.2019 r. 

 

Dotyczy:  Ogłoszenie z dnia 2019-02-12 r. w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 40 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej 

dalej „ustawą”, pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego” 

 

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Pytanie 1 ( zapis oryginalny) 

 

„Witam, składam zapytanie do specyfikacji technicznej dla przetargu „Dostawa sprzętu 

komputerowego Nr sprawy: ZP.382-7/19” W arkuszu określającym parametry techniczne 

sprzętu jest zapis „Możliwość rozbudowy o dodatkowy dysk lub zainstalowany dysk na dane  

min. 500GB 3.5" Proszę o jednoznaczną odpowiedź, czy w komputerze ma być zainstalowany 

dodatkowy dysk na dane o pojemności min. 500GB czy nie?” 

Odpowiedź 1  

Zgodnie z zapisem znajdującym się w załączniku nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zamawiający formułując zapis w ten sposób daje dowolność wykonawcy. 

Jednymi słowy oba warianty są dopuszczalne zaś ostateczny wybór należy do wykonawcy.  

Pytanie 2 ( zapis oryginalny) 

Dzień Dobry Czy Zamawiający dopuści komputer z oprogramowaniem producenta bez 

funkcjonalności sprawdzenia informacji o priorytecie aktualizacji?  

  
Odpowiedź 2 
 
Zapis znajdujący się w załączniku nr 7 do SIWZ jest zapisem precyzyjnym jasno określającym oczekiwania 
zamawiającego względem specyfikacji technicznej i funkcjonalności zamawianego sprzętu komputerowego. 
Tym samym zamawiający nie dopuszcza możliwości pominięcia jakiegoś elementu.  

 
 

Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczoną licencją czasowo 
na użytkowanie umożliwiające : 

upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu 
operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji,  

możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u bezpośrednio 
na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w 
szczególności informacji : 

o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji 
o dacie wydania ostatniej aktualizacji 
o priorytecie aktualizacji 
o zgodność z systemami operacyjnymi 
o jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja 
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Pytanie 3 ( zapis oryginalny) 

Witam, 

W opisie przedmiotu zamówienia dotyczącego monitora widnieje zapis: 

"Złącze wbudowane złącza: VGA lub/i HDMI lub/i DispleyPort 

Dołączone kable: zasilający, kabel  HDMI lub/i DVI luv/i DisplayPort" 

Czy oznacza to że zamawiający dopuści monitor, który posiada co najmniej jedno złącze z 

wymienionych w OPZ? To samo tyczy się dołączonych kabli. Czy oznacza to że zamawiający 

dopuści monitor do którego będzie dołączony tylko jeden kabel w wymienionych w OPZ? 

 
Odpowiedź 3  
Zgodnie z forma i treścią zapisu znajdującego się w załączniku nr 7. Zamawiający dopuszcza 

różne warianty konfiguracji. Tym samym dopuszczalne jest zaoferowanie monitora 

posiadającego tylko jedno z wymienionych złączy z zastrzeżeniem, że pozostałe parametry 

zostaną spełnione.  

WW. ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA NIE POWODUJĄ ISTOTNYCH ZMIAN W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TYM SAMYM ZAMWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYDŁUŻANIA TERMINU 

SKŁADANIA OFERT W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU.  

 

 

Otrzymują: 

Wykonawcy 

a/a 

 

 

Kanclerz 

/-/ Zbigniew Gorgosz 


