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WYJAŚNIENIA I ZMIANATREŚCI SIWZ
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Dostawa komputerów i urządzeń IT do jeleniogórskich szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Nr nadany przez Zamawiającego IZP-Z.271.20.2017.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły
zapytania o następującej treści:
PYTANIE NR 5
Zamawiający dopuści tablice interaktywne o wymiarach zewnętrznych 181 x 130 cm? Przy zadanych
proporcjach ekranu, wielkości obszaru roboczego jest to nie duża zmiana, a jednocześnie nie ogranicza
katalogu produktów jak obecne zapisy – prośba o wprowadzenie analogicznych zmian/zapisów tablicy
jak w postępowaniu IZP-Z.271.18.2017.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5
Zamawiający informuje, iż zmienia zapisy w Opisie Przedmiotu zamówienia (TOM III SIWZ)
oraz w załącznikach do niego, w zakresie tablic interaktywnych „Wymiar zewnętrzny tablicy”, nadając
brzmienie:
(...)
ok. 175 cm szerokości (+/- 5%)
Wymiar zewnętrzny
ok. 130 cm wysokości (+/- 5%)
tablicy
ok. 4 cm grubości
(+/- 5%)
waga ok. 24 kg
(+/- 5%)
(...)
PYTANIE NR 6
W kontekście opisu projektora oraz projektora z ekranem, prosimy o informację czy Zamawiający
dopuści projektor:
a) bez interfejsu sieciowego?
b) z głośnikiem o mocy 2W?
c) bez funkcji zamrażanie obrazu oraz bez interfejsu MHL?
d) z gwarancją 3 lata lub 2500 godzin (zamiast 3000 godzin)?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w Tomie III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”
oraz załącznikach do niego.
PYTANIE NR 7
Komputer stacjonarny – Model 1, Model 2, Model 3, Model 4, Model 5
Zamawiający specyfikuje parametr dla obudowy komputerów stacjonarnych – wlot wentylacyjny
dla zasilacza ma być wyposażony w filtr przeciwkurzowy.
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie posiadające filtr przeciwkurzowy umiejscowiony z przodu
we wlocie powietrza do komputera?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w Tomie III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”
oraz załącznikach do niego. Jednakże, Zamawiający wyjaśnia, iż intencją przedmiotowego zapisu było
zabezpieczenie wnętrza obudowy przed nadmiernym zakurzeniem.
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PYTANIE NR 8
Komputer stacjonarny – Model 1, Model 2, Model 3, Model 4, Model 5
Zamawiający specyfikuje parametr dla obudowy komputerów stacjonarnych – min. 2 porty w VGA
oraz opcjonalnie DVI; HDMI lub DisplayPort, natomiast w parametrach monitora min. złącze DVI,
1XHDMI.
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym zarówno komputer, jak i monitor posiadać będą złącza
VGA i DisplayPort?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8
Zamawiający określił w Opisie Przedmiotu zamówienia (TOM III SIWZ) oraz w załącznikach do niego,
minimalne parametry dla obudowy komputerów stacjonarnych w zakresie „Porty Video - min 2 porty
w tym VGA (15 pin D-Sub); oraz opcjonalnie DVI; HDMI lub DisplayPort” przy jednoczesnym
zaznaczeniu, że rodzaj zaoferowanych portów musi umożliwiać podłączenie z monitorem wskazanym
w ofercie.
PYTANIE NR 9
Notebook – Model 1, Model 2, Model 3, Model 4, Model 5
Zamawiający specyfikuje parametr dla wymagań dodatkowych w notebooku:
− min. 3 portów USB, w tym min. 1 port USB 2.0; min. 2 porty USB 3.0
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony przy poniższej konfiguracji portów USB:
− 4 porty USB, w tym 2 porty USB 2.0; 1 port USB 3.0; 1 port USB-C?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w Tomie III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”
oraz załącznikach do niego.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stają się integralną częścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki
nie ulegają zmianie.
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