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Uczestnicy postępowania 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) na realizację zadania 
p/n „Dostawa sprzętu komputerowego dla będącego w budowie budynku przeznaczonego 
na mający powstać Zespół Szkolno Przedszkolny w Tyńcu Małym”. 
 
 
Zamawiający w związku z pytaniami, które wpłynęły do ww. przetargu udziela następujących 
odpowiedzi, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
Zamawiający w części: „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"  
Pytanie 1 
Poz. 1) Zestaw: komputer stacjonarny wraz z monitorem mikrofonem oraz głośnikami - Ilość 
sztuk: 75 W punkcie 10 Zamawiający opisuje: 
Obudowa/Zasilacz - Małogabarytowa typu small form factor z obsługą kart PCI Express 
wyłącznie niskim profilu, Zasilacz o mocy min 400W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu 
zmiennego. Zasilacze o wymaganej przez Zamawiającego mocy występują tylko w 
obudowach typu Tower. Czy Zamawiający zmieni zapis na: zasilacz o mocy adekwatnej do 
pozostałych parametrów wymaganych w SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż mikrofony i głośniki nie są przedmiotem 
zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie obudowy typu Tower.  
Pytanie2:  
Poz. 4) Przenośne komputery - 10szt. 
W punkcie 15 "złącze USB" Zamawiający opisuje: - 1x2,0; 2x3,0 
Czy Zamawiający dopuści notebook światowego producenta, który posiada USB - 2x2,0; 
1x3,0 ?  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza notebooka, który posiada USB - 2x2,0; 1x3,0. 
Jednocześnie informuję, iż Zamawiający opisał minimalne parametry techniczne sprzętów, 
tym samym Wykonawcy mogą zaoferować parametry takie same lub lepsze.  
    
Poz. 8) Projektor krótkiej projekcji: 20 szt. 
W punkcie "Jasność" Zamawiający opisuje: min. 3100 ANSI 
Czy Zamawiający dopuści Projektor światowego producenta, który posiada min. 3000 ANSI ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza projektora, który posiada min. 3000 ANSI. 
 
Pytanie 4 
Poz. 4) Projektor krótkiej projekcji: 20 szt. 
W punkcie "Głośnik” Zamawiający opisuje: min. 10W 
Czy Zamawiający dopuści Projektor światowego producenta, który posiada min. 2W lub 
głośni zewnętrzny o mocy min. IOW?  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby projektor posiadał wbudowany głośnik 10 W, nie 
dopuszcza zaoferowania projektora, który posiada głośnik min. 2W i nie dopuszcza 
zaoferowania głośnika zewnętrznego o mocy min. 10W.  



 
Pytanie 5.  
Poz. 5) UPS - 50 szt. 

Czy Zamawiający może sprecyzować jakie urządzenia będą podłączone do niniejszego UPSa? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż do UPS-a będą podłączone komputery stacjonarne 
wraz z monitorami.  


