
Lębork, dnia 05.09.2014 r. 

Nr postępowania: ZSMI.271.5.2014 

 

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu 

komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych dla oświatowych 

jednostek organizacyjnych, dla których powiat lęborski jest organem prowadzącym” 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający w odpowiedzi na 

pytania  wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień : 

 

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/WYJAŚNIENIAMI: 

Pytanie 1: 

 
W załączniku nr  6 do SIWZ podpunkt 1) Zestaw komputerowy Zamawiający wskazuje 

wymaganą ilość gniazd PS2 szt. 2, w związku z dualną funkcjonalnością tego typu gniazda 

na występujących obecnie w sprzedaży płytach ograniczono ich ilość do 1 szt. W związku z 

powyższym proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza użycie płyty głównej 

posiadającej fizycznie 1 gniazdo o podwójnej zamiennej funkcji ? 

Czy Zamawiający dopuszcza użycie płyty głównej posiadającej fizycznie  

1 gniazdo o podwójnej zamiennej funkcji (PS2)" 

Odpowiedź na pytanie 1: 
 
Zamawiający  poprzez PS2 szt. 2 rozumie możliwość podłączenia do komputera za pomocą  

złącza PS2 klawiatury oraz myszki. Zamawiający nie dopuszcza użycia na  płycie głównej  

jednego gniazda fizycznego  o podwójnej zamiennej funkcji pozwalającej na podłączenie do 

komputera za pomocą złącza PS2 klawiatury lub myszki. 

Pytanie  2: 
 
Dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zadanie 1 Zestaw Komputerowy- 123 
szt. 
 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie Zamawiającego, czy w zestawach komputerowych 
punkt 1 chodzi o komputery  AIO czy komputery stacjonarne z monitorem?  
 
Odpowiedź na pytanie 2: 
 

W punkcie 1 zał. Nr 6 chodzi o komputery stacjonarne z monitorem Zamawiający nie 

dopuszcza komputerów typu AIO. 

 



Pytanie  3: 
 

 

Odpowiedź na pytanie 3: 
 

3.1 

Zamawiający nie dopuszcza monitora bez złącz :HDMI, D-SUB, DVI zgodnie z załącznikiem                       

nr 6  do SIWZ. 

3.2 

Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ w  postępowaniu                                               
nr ZSMI.271.5.2014   Procesor  -   Intel Core i3-4150 . 
 
 

 

 

 

 

 

        Dyrektor Szkoły  

  

        Grzegorz Popin 


