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Nr postępowania: ZP 9/2019 

 

Wykonawcy w postępowaniu 

 

 

 

Odpowiedzi na pytania 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu 

komputerowego , oprogramowania i urządzeń peryferyjnych 

 

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawa Pzp, poniżej przedstawia treść 

pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania: 

 

 

Pytanie nr 1 

Czy zamawiająca zaakceptuje monitor bez DisplayPort?  

 

Odpowiedź 

wykonawca dopuści monitor bez portu display port. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający dopuści zasilacz, zamiast fizycznego przełącznika zmiany zasilania prądu, zasilacz który 

posiada automatyczny przełącznik prądu zasilania 115V a 230V? 

 

Odpowiedź 

Wykonawca dopuści zasilacz z funkcja autosensing. 

 

Pytanie 3 

Zamawiający wymaga obudowy komputera, której wymiary nie przekraczają następujących wymiarów: 

- wysokość 374 mm 

- szerokość 160 mm 

- głębokość 290 mm 

Czyli łączna suma wymiarów nie przekracza 824 mm. 

Renomowani producenci sprzętu komputerowego, chociażby HP, LENOVO, IBM, Fujitsu produkują komputery 

w obudowach różnego typu np. Tower, Mini-Tower, SFF, czy nawet micro-SFF. Jednak bardzo często wymiary 

wysokość/szerokość/ głębokość nieznacznie się różnią od podanych przez Państwa. Jednak suma wymiarów po 

wszystkich krawędziach jest mniejsza od podanych przez Państwo 824 mm. 

Podane przez Państwa wymiary ukierunkowują się na 

rozwiązanie: https://www.dell.com/pl/firmiinstytucji/p/vostro-3670-desktop/pd 

gdzie wymiary obudowy podane są jako: Wysokość: 373,7 mm (14,71") × szerokość: 160 mm (6,3") × 

głębokość: 289,4 mm (11,39") 

Czy w celu zachowania konkurencyjności postępowania, Zamawiający dopuści obudowę SFF/micro-SFF, której 

łączna suma wymiarów nie przekracza 805 mm (325 mm wysokość/100 mm szerokość / 380 głębokość)? 

Nieznacznie większa głębokość obudowy komputerów, przy ich montażu w dedykowanej przestrzeni roboczej 

biurka ucznia/ nauczyciela oraz głębokości samego biurka, nie wpływa na komfort i ergonomię pracy z tym 

komputerem. Nie ma to praktycznie znaczenia. Dlatego zwracamy się do Państwa – jak powyżej. 

Odpowiedź 

Wykonawca nie dopuści obudowy o takiej głębokości, jednocześnie wykonawca informuje, że podczas 

szacowania wartości znalazł sprzęt innego producenta niż wymieniony w powyższym pytaniu spełniający 

https://www.dell.com/pl/firmiinstytucji/p/vostro-3670-desktop/pd


wymagania dot. obudowy. 

 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania komputera z dedykowaną kartą sieciową, 

charakteryzującą się lepszą propagacją radiową. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że nie ma płyty 

głównej posiadającej jednocześnie wymagane przez Zamawiającego sloty PCI oraz zintegrowaną w płycie 

głównej karta Wifi. 

 

Odpowiedź 

Wykonawca dopuści jedynie komputer ze zintegrowaną kartą sieciową, wykonawca odstąpi od wymogu 

posiadania przez sprzęt wolnego slotu PCI oraz dopuści sprzęt z tylko jednym wolnym slotem PCI-e x1 zamiast 

dwóch tego typu złącz. 

 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający dopuszcza monitor, którego pochylenie będzie w zakresie od 21 do 3,5 stopni, co w praktyce 

byłoby nieodczuwalną zmianą? 

 

Odpowiedź 

Wykonawca dopuści 

 

Pytanie 6  

Czy Zamawiający dopuści Monitor z spełniający certyfikację EPEAT, TCO, CE bez certyfikatu :Certyfikat 

laboratorium CECP 

 

Odpowiedź 

Wykonawca dopuści 

 

Pytanie 7  

W postępowaniu ZP 1/1/2019 Zamawiający dopuścił projektor o parametrach: 

1.     kontrast 20:000:1 oraz jasność 3600 Lumenów; 

2.     urządzenie z odległością rzutnika od ekranu między 1m a 9,8m; 

3.     z portem USB zamiast micro USB; 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o pozytywne ustosunkowanie się do następujących pytań, które również 

zostały zadane w postępowaniu ZP 1/1/2019 

1. czy Zamawiający dopuści urządzenie z kontrastem 20 000:1, ale za to z wyższą jasnością, na poziomie 3 500 

Lumenów? Zagwarantuje to podwyższoną jakość prezentacji w pomieszczeniach, w których nie do końca 

wyzbyto się nasłonecznienia. 

2. czy Zamawiający dopuści urządzenie z odległością rzutnika od ekranu między 1m a 9,8m? 

3. czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym występuje port USB zamiast mini USB? 

 

Odpowiedź:  

wykonawca dopuści ww. parametry. 

 

Pytanie 8 

Z uwagi na potrzebę przygotowania rzetelnej wyceny tych licencji, prosilibyśmy o podanie nr VIP na etapie 

składania ofert. Autoryzowani dystrybutorzy oprogramowania Adobe wymagają tej informacji w celu 

przygotowania wyceny. Zakładamy, że chodzi o licencję w wersji K12. Prosimy również o podanie czasu, na 

jaki miałaby być wykupiona licencja cloud’owa? Proszę o potwierdzenie ważności licencji do 30.07.2019? 

 

Odpowiedź:  

nr VIP -A644D09C684FC1905D4A 

 Data rocznicy - 30 lipca 2017 

 



Pytanie 9  

Komputery w pełni spełniające wymagania Zamawiającego nie mają  możliwości zakupienia z gwarancją 

producenta (a takiej wymaga  Zamawiający) na dłużej niż na 4 lata. W związku z tym wnosimy o zmianę  

wymaganych 5 lat gwarancji na 4 lata gwarancji. W przypadku monitorów  możliwa już jest gwarancja 5 lat, 

dlatego też Zamawiający mógłby rozbić czas gwarancji dla komputera i monitora, odpowiednio na 4 i 5 lat. 

 

Odpowiedź:  

wykonawca dopuści gwarancję dla komputera i monitora, odpowiednio na 4 i 5 la 


