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Pilchowice dnia 26.10.2015 r. 
 

Oznaczenie sprawy: RG.272.652.2015 
 
 

 
Odpowiedzi na pytania  

 
 

 dotyczące postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, 
którego przedmiotem jest Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla 
jednostek organizacyjnych Gminy Pilchowice w ramach projektu "Z komputerem na TY - 
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice”.  
 
Przekazuję Państwu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę  
o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej. 
 
Pytanie nr 1. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera stacjonarnego bez złącza wewnętrznego 
min. 2PCI.  
Wyspecyfikowane złącze jest starym złączem, które zostało wyparte przez nowsze i bardziej 
wydajne rozwiązania takie jak PCle. W związku z tym proponujemy zaoferowanie 
komputera, który będzie miał 3PCIex1 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający dopuści komputer zawierający co najmniej 1 port PCI, 1 port  
PCIex x1, 1 port PCIex x16 
 

Pytanie nr 2. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera stacjonarnego o wymiarach 18x45x40 cm 
oraz wadze do 10 kg? 
Należy zauważyć, że powyższe parametry dotyczą komputera stacjonarnego, który nie będzie 
przenoszony, więc jego waga oraz wymiary nie powinny być tak bardzo istotne dla 
Użytkowania.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Zamawiający nie dopuści komputera mającego wymiary większe niż w specyfikacji, 
zamawiający dopuści komputer o wadze do 10 kg. 
 

Pytanie nr 3. 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenia monitora który będzie miał 
kontrast min. 20 000 000:1.  
Z naszej wiedzy obecnie na rynku nie ma monitora spełniające go wymagania 
Zamawiającego. 
 

Odpowiedź na pytanie nr  3 
Zamawiający nie dopuści monitora o niższym kontraście 50 000 000:1. Na rynku 
znajdują się monitory posiadające podany lub wyższy kontrast. 
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Pytanie nr 4. 
Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o doprecyzowanie danych dotyczących baterii 
notebooka. W załączniku nr 4 do SIWZ zamawiający zamieścił informację „Bateria litowo-
jonowa 46 komorowa o wydajności min 56WHR”. Jednocześnie zwracamy się z prośbą  
o zmianę tego zapisu na zapis: „Bateria litowo-jonowa min 4 komorowa”. 
Zaoferowanie komputera przenośnego posiadającego 4 komorową baterię pozwala na 
zredukowanie poboru prądu przy dłuższej pracy baterii. Pragniemy zauważyć , że pierwotny 
zapis nie określa rzeczywistych potrzeb zamawiającego jak chociażby czasu pracy notebooka 
na baterii, a jedynie niekorzystnie ogranicza konkurencyjność ofert. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 4 
Zamawiający dopuści laptop posiadający baterię litowo-jonową min. 6 komorową. 
 

Pytanie nr 5. 
Czy Zamawiający dopuści aby komputery stacjonarne typ I All-In-One posiadały złącze 
Kensington Lock zamiast czujnika otwarcia obudowy? 
Czujnik otwarcia obudowy znajduje swoje rozwiązanie w instytucjach publicznych jednak u 
Beneficjenta Ostatecznego w żaden sposób nie będzie wykorzystywany ze względu na brak 
zdalnego połączenia sieciowego z Administratorem, zwiększa to jedynie koszt sprzętu. 
 

 
Odpowiedź na pytanie nr 5 
Zamawiający nie dopuszcza komputerów All-In-One. Komputer musi zawierać 
czujnik otwarcia obudowy. Nie jest to element istotnie wpływający na cenę 
komputera. 
 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

 
Z uwagi, że zmiany nie mają znaczenia przy szacowaniu przedmiotu zamówienia 
Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert. 
 
 

 
Kierownik Referatu Rozwoju Gminy 

 
Elżbieta Wymysło 

 


