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l.
dotyczy: odpowiedzina pytania dotyczqceSIWZ-ZP/108/025/D/l
Publicznych
z dnia2gstycznia200t4
r.(tj. Dz.U. 22010r.
Na podstawieart.38 ust.2 ustawyPrawoZam6wieri
informuje,2ew dniu22kwietnia2Oll r.
Nr I 13,poz.759zpo1n. zm.)zwanejdalej,,UstawqPzp"Zamawiajqcy
zapytania:
wplynetyodjednegoz potencjalnychWykonawc6wnastgpujqce
l Pytanie:
parametrdwwymaganych
pamiqciRAM 4GB oraz l2GB w czqSciA, zestawA.2-xx.
Prosimyo sprecyzowqnie
OdpowiedZZamawiaj4cego:
W pkt IIIL3.I Specyftkacjatecltnicznskomputerdwstacjonarnycftw zestawieA.2-xx dodaje sig
poni2szyopis pamipciRAM.
pamigi RAM - 12 GB

- minimuml2 GB pamigciDDR3w organizacji
3 x 4 GB, skonfigurowane
do pracyw trybie3-kanalowym
- minimumDDR3 1600

pamigdRAM-4GB

- minimum 4 GB pamigci DDR3 w organizacji2 x2 GB, skonfigurowanedo
Dracvw trvbie 2-kanalowvm

2. Pytanie:
W opisie minimalnych parametr6w zestaw6w A.2-xx; obudowa z zasilaczemE - "ty Zamawiajqcy dopuszcza
osiqgniqcie odpowiedniej iloici wtyczek w zasilaczu za pomocq zastosowaniaprzejici6weUrozgalqinik6w?
Odpowiedf Zamawiaj4cego:
Zamawiajqcv nie dopuszcza stosowania przej5ci6wek/przelotek lub rozgalgZnik6w

3. Pytanie:
IVpozycji A.9 Zamawiajqcy podal konkretny przyklad wymaganegokomputera MAC. Czy przy
zqproponowqniu r6wnowa2nego sprzQtuopisanego w SIWZ oferent nie musi dostarczat dodatkowej myszy?
Odpowiedf Zamawiaj4cego:
Zgodnie z zapisem specyfikacji technicznej komputera A.9 zamieszczonejna str. l6 SIWZ oferent musi
dostarczyd dodatkow4 mysz optyczn4/laserowq z funkcjq wielodotyku i komunikacj4 w standardzie
Bluetooth.

4. Pytanie:
W punkcie B. 1.02 komputer przenofny podano rozdzielczoit nominqlnq minimum I280x768. Na rynku nie
istniejqmatryce o takiej rozdzielczoSci.Jakqrozdzielczoic wymaga Zamawiajcpy?
Odpowiedf Zamawiaj4cego:

\r
W pkt III.2.3.l Specyfikacja tecltniczna komputerdw pnenofnych na str. 26 SIWZ w opisie komputera
8.1.02 podano rozdzielczoSt nominaln4 1280x768 jako minimaln4. Przykladowo podajemy
rozdzielczo5cizgodne z naszymi wymaganiami: 1280x1024,1366x768,1600x900, 1400x1050,1680x1050
or az r ozdzielczoScin iezgodn e z SIW Z: 1280x720, | 02 4x768, 800x480.

5 Pytanie:
W punkcie B. 1.09 komputer przenoiny - podano kryteria r1wnowainoici dla iPod Touch 4G, miqdzy innymi
kompas cyfrowy, ACPS, obsluga UMTS/HSDPA, GSM, EDGHE. Podane urzqdzenie nie posiada
p rzy t oczony ch fu n kcj onaI noSci. J aki e ur zqdzeni ej est W mag ane p r zez Z amawi aj qcego ?
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OdpowiedfZamawiajqcego:
PqniZejwprowadzamynniany do specyfikacjitechnicmejkomputeraprzenoSnego
B.1.09:
oprs

. K...)

, czujnikoSwietlenia,akcelerometr
- obslugaUMTSITHnSP
{r GSMr EDG* @
IEEE802.11b/g/n,
Bluetooth2.1 + EDR
. . ).

ZmiangtreSciSIWZ umieszczasigna stronieintemetowejW1lw,pg.g!|il.pl
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