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Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Zakup i dostawa sprzętu informatycznego 

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 dn. 02.07.2014r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania Wykonawcy: 

 

• Pytanie nr 1: 
Komputer stacjonarny typ A i tyb B: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komputera z zasilaczem o mocy 280W, która 

jest w zupełności wystarczająca do wymaganej konfiguracji komputera? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komputera z zasilaczem o mocy 280W, jednak 

oferta ta zostanie odrzucona ze względu na niespełnienie wymogu odnośnie minimalnej 

wartości maksymalnej mocy zasilacza, która wynosi 325W. 

 

• Pytanie nr 2: 
Proszę o wyjaśnienie jakiego rodzaju kieszenie 5,25” typu „Slim” w obudowie komputera 

Zamawiający ma na myśli? Z naszego rozeznania wynika, że kieszeń 5,25” ma ściśle 

określone wymiary i nie istnieje rozmiar „slim” takiej kieszeni. Można jedynie montować w 

niej urządzenia mniejszej wielkości „slim” dzięki dodatkowemu adapterowi. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Wymagana jest kieszeń zewnętrzna (2 sztuki) 5,25” umożliwiająca montaż urządzeń typu 

„slim”. Ważne jest, aby konstrukcja obudowy i rozmieszczenie w niej kieszeni nie 

uniemożliwiało montowania tego typu urządzeń (oraz niezbędnych do ich montażu 

adapterów). Adapter nie jest wymagany od Wykonawcy. 

 

• Pytanie nr 3: 
Monitor – czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie monitora o częstotliwości 

odświeżania poziomego – 30-82 kHz (wymagane 30-83 kHz)? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie monitora o częstotliwości odświeżania poziomego 

w zakresie 30 – 82 kHz, jednak oferta ta zostanie odrzucona ze względu na niespełnienie 

wymogu odnośnie minimalnego zakresu częstotliwości odświeżania poziomego, który wynosi 

30 – 83 kHz. 

 

 

 

 



• Pytanie nr 4: 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komputerów przenośnych z wyświetlaczem 

15,6 cala z rozdzielczością 1366x768, lub wyświetlaczem 15,6 cala z rozdzielczością 

1920x1080? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komputerów przenośnych z wyświetlaczem 15,6 

cala z rozdzielczością 1366x768, lub wyświetlaczem 15,6 cala z rozdzielczością 1920x1080, 

jednak oferty takie zostaną odrzucone ze względu na niespełnienie wymogu odnośnie 

minimalnej wartości przekątnej ekranu, która wynosi 17 cali, a w przypadku pierwszym 

dodatkowo ze względu na niespełnienie wymogu odnośnie minimalnej wartości maksymalnej 

rozdzielczości, która wynosi 1600 x 900 pikseli. 

 

Powyższe wyjaśnienia/odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) i należy je uwzględniać w dalszym przebiegu 

postępowania. 
 


