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Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego numer ZPl382/014/D/14
prowadzonego w trvbie przetarqu nieograniczoneqo na dosfawe kompuferów przenośnycfi
oraz akcesoriów dla Wvdziału Elektrotechniki i Automatvki Politechniki Gdańskiei.

Zamawiający na podstawie ań.38 ust.2 ustawy Prawo zamÓwień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.z2013
r., poz.907 z póżniejszymi zmianami) informuje, iz wpłynęły zapytania dotyczące treŚci Specyfikacji lstotnych
Warunkow ZamÓwienia (S|WZ).
ZamawiĄący udziela odpowiedzi na zadane pytania'

część 1 - komputer przenoŚny13"

Pvtanie:
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposaŻone W baterię o pojemności 4410 mAh i czytnik kań
obsługujący standardy sD/sDHc/sDXC/MMc oraz spełniające pozostałe parametry specyfikacji.
odpowiedŹ:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia wyposaŻonego W baterię o pojemnoŚci 4410 mAh i czytnik
kań obsługujący standardy SD/SDHC/SDXC/MMC pod warunkiem, ze spełni ono pozostałe parametry
określone w specyfikacj i'

częśó 2 - laptop z routerem bezprzewodowym

Pvtanie:
ZamawiĄący wymaga, aby komputer przenośny Wyposazony był w dysk SSD lub HDD. Co zamawiający miał
na myŚli? Ma byc to dysk HDD czy ssD?
odpowiedŹ:
SpÓjnik ''i'' pomiędzy dyskamiw opisie przedmiotu zamÓwienia oznacza konfigurację sprzętowązawierającą
oba dyski występujące jednoczeŚnie. KolejnośÓ wystąpienia spojnika ''i'' jest celowa gdyz taka konfiguracja
była by bardziej wskazana.
W zaleŹnoŚci od konfiguracji sprzętowej Zamawiający dał mozliwośÓ aby laptop był wyposazony W dysk SSD
o pojemnoŚcico najmniej '120GB LUB ZAM|ENNlE dysk HDD o pojemnoŚcico najmniej 750GB'

Powyzsze odpowiedzi stanowią integralną część SlWZ.

Udzielone wyjaŚnienia będą wiązące dla wszystkich WykonawcÓw, oraz zostaną opublikowane na stronie
www.dzp.pg.gda.plzgodnie z art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia29'01.2004 r Prawo zamowień publicznych'

RÓwnoczeŚnie Zamawiający informuje, Że termin składania ofeń nie ulega zmianie i upływa w dniu 3

października 20'14 r. o godz. '11:.45.
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