DTG/124/19

Krosno, dnia 31 maja 2019 r.

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z wpłynięciem kolejnych zapytań dotyczących treści SIWZ przetargu
znak:
DTG/116/ZP-5/19
na
zadanie
,,Dostawę
sprzętu
komputerowego
i oprogramowania” zgodnie z art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. ,,Prawo zamówień
publicznych” (Dz.U. 2017 z 1579 późn. zm.) oraz rozdziałem XII SIWZ, Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie udziela wyjaśnień:
Poniższe pytania dotyczą części I przedmiotu zamówienia - sprzęt komputerowy.
Pytanie 1
Czy w punkcie 25 OPZ zamawiający dopuści zastosowanie klawiatury standardowej zamiast
Kailh Blue?
Odpowiedź:
Zamawiający w punkcie 25 opisu przedmiotu zamówienia nie dopuszcza zaoferowania
klawiatury standardowej zamiast Kailh Blue.
Pytanie 2
Czy w pozycji 39 zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów z pamięcią 32 GB RAM ?
Odpowiedź:
Zamawiający w punkcie 39 opisu przedmiotu zamówienia nie dopuszcza zaoferowania
komputerów z pamięcią 32 GB RAM. Wymagana pamięć operacyjna to co najmniej 64GB –
z funkcją non-ECC Registered.
Pytanie 3
Czy w pozycji 38 OPZ zamawiający dopuszcza zaoferowanie komputerów bez systemu
operacyjnego ? nie ma wzmianki na ten temat oraz czy dopuści do zaoferowania nagrywarki
DVD jako napęd zewnętrzny pod USB ?
Odpowiedź:
Zamawiający w punkcie 38 opisu przedmiotu zamówienia nie dopuszcza zaoferowania
komputerów bez systemu operacyjnego. Wymagania dotyczące systemu operacyjnego zostały
opisane w punkcie 38, podpunkt 38.15.
Zamawiający nie dopuści również zaoferowania nagrywarki DVD jako napęd zewnętrzny pod
USB. Nagrywarka musi stanowić zintegrowaną całość w obudowie komputera. Wymagania
dotyczące nagrywarki zostały opisane w punkcie 38, podpunkt 38.15.

1

Pytanie 4
W związku z powyższymi pytaniami wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 7
czerwca.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert do 7 czerwca 2019 r.
Pytanie 5
Pozycja 21. Urządzenie wielofunkcyjne - 3 szt.
Czy zamawiający dopuści następujący zapis: "Maksymalne zużycie energii nie większe niż
1800 W" ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia wielofunkcyjnego opisanego w
poz. 21 przedmiotu zamówienia, którego maksymalne zużycie energii jest większe niż
1,6 kW.
Pytanie 6
Punkt 34 - Monitor 02 - Czy Zamawiający uzna za spełniający wymagania monitor o wadze
3,97 kg bez podstawy i o wadze 6,24 kg z podstawą i okablowaniem?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający uzna za spełniający wymagania monitor o wadze 3,97 kg bez podstawy i o
wadze 6,24 kg z podstawą i okablowaniem.
Pytanie 7
Punkt 40 i 41 - Komputer 05 i 06 - Czy w związku ze zmiennością wyników Passmark,
Zamawiający dopuści zaoferowanie grafiki osiągającej wynik na poziomie 1200 punktów?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuści zaoferowanie grafiki dla komputera 05 i 06, osiągającej wynik na
poziomie 1200 punktów.
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