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Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Zakup i dostawa zestawów komputerów stacjonarnych, 

serwera oraz urządzeń firewall związana z realizacją projektu pn. „Budowa użytecznych usług 

ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej 
administracji publicznej” 

 

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ 
 

 

W dniu 29.08.2014r. do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie Wykonawcy: 
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Odpowiedź Zamawiającego:  

Informujemy, że wymóg Certyfikatu EPEAT Gold został umieszczony w SIWZ na podstawie 

ustaleń z Partnerem – odbiorcą urządzeń. Wymaganie to zostało umieszczone w interesie ww. 

Partnera. 

Po konsultacji z Partnerem Zamawiający zmienia treść punktu ZKS 11 w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia zastępując  wymóg Certyfikatu EPEAT Gold wymogiem Certyfikaty Energy Star. 

 

Jednocześnie w związku z wykryciem zapisów mogących budzić wątpliwości potencjalnych 
Wykonawców w zakresie dokumentu Opis Przedmiotu Zamówienia, informuje się o 
wprowadzeniu następujących zmian w punkcie ZKS 14: 

 
 Obecną treść: 
"f) 2x audio line-in, 2x audio line-out (złącza zarówno na panelu przednim jak i tylnym urządzenia). 

g) klawiatura USB w układzie qwerty z wydzieloną klawiaturą numeryczną," 

 

 Zastępuje się treścią: 
"f) min. 1x audio line-in, min. 1x audio line-out (złącza na panelu przednim i/lub tylnym urządzenia). 

g) klawiatura przewodowa USB w układzie qwerty z wydzieloną klawiaturą numeryczną," 

 

Zmieniony w pkt. ZKS 11 oraz ZKS 14 Opis Przedmiotu Zamówienia zostaje zamieszczony na 

stronie internetowej Zamawiającego. 
 

Powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) i należy je uwzględniać w dalszym przebiegu postępowania. 
 

 


