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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: 

 

Czy Zamawiający dopuści komputer z wbudowanym złączem Display Port i dołączoną 

przejściówką DP->HDMI? 

 

Odpowiedź na pytanie 1: 
 
Zamawiający nie dopuszcza komputera, którego  złącze HDMI uzyskane jest za pomocą 

przejściówki np. DP->HDMI. 

 
Pytanie 2: 

 

Czy Zamawiający dopuści komputer z zasilaczem 300W i sprawności 80 Plus ? 

 

Odpowiedź na pytanie 2: 
 
Zgodnie ze SIWZ  załącznik nr 6. 
 
 
Pytanie 3: 

 

Czy Zamawiający dopuści komputer oraz notebook bez nośników? System operacyjny 

będzie możliwy do ponownej instalacji z ukrytej partycji znajdującej się na dysku twardym. 

 

Odpowiedź na pytanie 3: 
 
Zamawiający dopuszcza komputer przenośny (notebook) bez nośnika w postaci płyt(-y) 
DVD, uważając partycję przywracania systemu z HDD (Partycja recovery) za wystarczający 

nośnik systemu operacyjnego. 
 
Komputer stacjonarny zgodnie z SIWZ. 
 



 
 
Pytanie 4: 

 

Czy Zamawiający dopuści monitor ze złączem Display Port zamiast HDMI? 

 

Odpowiedź na pytanie 4: 
 
 
Zgodnie ze SIWZ  załącznik nr 6. 
 
 
Pytanie 5: 

 

Czy dostarczone notebooki mają być wyposażone w system operacyjny w wersji PRO? 

 

 

Odpowiedź na pytanie 5: 
 
Zgodnie ze SIWZ  załącznik nr 6. 
 
 
Pytanie 6: 

 

Pragniemy poinformować, iż konfiguracja komputerów charakteryzuje produkty do 

indywidualnej produkcji, tym bardziej ilości podane w postępowaniu. Oprócz dostawy 

urządzeń należy również przewidzieć czas przewidziany na instalację oprogramowania oraz 

konfigurację sprzętu. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu 

realizacji zamówienia do 6 tygodni od podpisania umowy. 

 
Odpowiedź na pytanie 6: 
 
 
Zgodnie ze SIWZ . 
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