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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
Dotyczy przetargu na zadanie pn.:

„DOSTAWA I INSTALACJA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH W RAMACH PROJEKTU
- INTERNET OKNEM NA ŚWIAT MIESZKAŃCÓW GMINY BIAŁY BÓR”
OFERENT NR 1
Pytanie: Czy zamawiający dopuści możliwość odczytania informacji o wielkości pamięci ceche L2 i L3 z
poziomu systemu operacyjnego za pomocą dołączonego oprogramowania. Ww oprogramowaniem
można odczytać dużo więcej informacji niż wielkość pamięci ceche L2 i L3?.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWIZ pkt. 1 lit. q przewidziano możliwość, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych
odczytania z BIOS informacji m.in. o typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci
cache L2 i L3, w związku z czym zamawiający nie dopuszcza możliwości odczytywania informacji o
wielkości pamięci ceche L2 i L3 z dołączonego oprogramowania. Dopuszcza się jednak jako dodatkową
możliwość sprawdzenia pamięci z poziomu systemu operacyjnego.
Czy Zamawiający dopuszcza uzyskanie wielkości Ram za pomocą dwóch kości pamięci o pojemności 4
GB?.
Specyfikacji nie określa w jaki sposób zapewni się minimum 8GB pamięci RAM, w związku
z czym dopuszczalna jest dowolna konfiguracja pamięci RAM np. 2x4GB lub inna, zapewniająca
minimum 8 GB pamięci RAM.
OFERENT NR 2
Czy Zamawiający dopuści Komputer typu All In One z ekranem o przekątnej 20 cali?.
Zamawiający nie dopuszcza zmiany przekątnej ekranu na 20 cali.
Czy Zamawiający dopuści Komputer typu All In One wyposażony w dwa banki pamięci obsadzone
modułami 2x4GB z możliwością rozszerzenia do 16GB?.

Zamawiający dopuszcza wyposażeni komputera w dwa banki pamięci obsadzone modułami 2x4GB z
możliwością rozszerzenia do 16GB. Zamawiający rezygnuje z wymogu zastosowania min. 1 szt.
wolnego banku pamięci.
OFERENT NR 3
W ile portów szeregowych ma być wyposażony Komputer All In One?
Zamawiający nie stawia wymogu zastosowania portów szeregowych w komputerach. Zgodnie z SIWZ
porty mają być wbudowane: min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w tym. min.
2 x USB 3.0 i minimum dwa porty USB z boku obudowy, port sieciowy RJ-45, wyjście słuchawek,
wyjście mikrofonu; mikrofon i kamera w obudowie matrycy; czytnik kart multimedialnych; wymagana
ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów oraz złączy nie może być osiągnięta w
wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
Czy zamawiający zmieni zapis „c)” ekran: przekątna min 21 cali rozdzielczość: min. HD+ (1600x900) TN,
podświetlenie LED, min. 250nits, format min. 16:9, jasność min.250 cd/m2, czas reakcji matrycy min. 5
ms, kąty widzenia min.170/160o, na „c)” ekran: przekątna min 20 cali rozdzielczość: min. HD+
(1600x900) TN, podświetlenie LED, min. 250nits, format min. 16:9, jasność min.250 cd/m2, czas reakcji
matrycy min. 5 ms, kąty widzenia min.170/160o
Zamawiający nie dopuszcza zmiany przekątnej ekranu na 20 cali. Zamawiający podał, że ekran
powinien posiadać ekran min 21 cali, rozdzielczość: min. HD+ (1600x900) TN, podświetlenie LED, min.
250nits, format min. 16:9, jasność min.250 cd/m2, czas reakcji matrycy min. 5 ms, kąty widzenia
min.170/160o, nie wyklucza się zatem ekranów o wyższej przekątnej, co w połączeniu z innymi
parametrami nie wskazuje na konkretnego producenta.
Czy zamawiający zmieni zapis: k) RAM: min. 8 GB z możliwością rozszerzenia do 16 GB Ilość banków
pamięci: min. 2 szt.. Ilość wolnych banków pamięci: min. 1 szt. na RAM: min. 8 GB z możliwością
rozszerzenia do 16 GB Ilość banków pamięci: min. 2 szt.
Zamawiający dopuszcza wyposażenie komputera w dwa banki pamięci obsadzone modułami 2x4GB z
możliwością rozszerzenia do 16GB. Zamawiający rezygnuje z wymogu zastosowania min. 1 szt.
wolnego banku pamięci.
OFERENT NR 4
Zamawiający w opisie komputera Komputer All In One w punkcie „c)” ekran: przekątna min 21 cali,
rozdzielczość: min. HD+ (1600x900) TN, podświetlenie LED, min. 250nits, format min. 16:9, jasność
min.250 cd/m2, czas reakcji matrycy min. 5 ms, kąty widzenia min.170/160o żąda przekątnej ekranu
nim. 21 cali. Parametr ten w połączeniu z innymi wymaganymi parametrami wyraźnie faworyzuje
jednego z producentów sprzętu komputerowego. Czy zamawiający dopuści komputer o przekątnej min.
20 cali, przez co umożliwi uczciwą konkurencję innym producentom/wykonawcom?.
Zamawiający nie dopuszcza zmiany przekątnej ekranu na 20 cali. Zamawiający podał, że ekran
powinien posiadać ekran min 21 cali, rozdzielczość: min. HD+ (1600x900) TN, podświetlenie LED, min.
250nits, format min. 16:9, jasność min.250 cd/m2, czas reakcji matrycy min. 5 ms, kąty widzenia
min.170/160o, nie wyklucza się zatem ekranów o wyższej przekątnej, co w połączeniu z innymi
parametrami nie wskazuje na konkretnego producenta.

Zamawiający w opisie komputera All In One w punkcie „możliwość włączenia/wyłączenia
zintegrowanej karty dźwiękowej; karty sieciowej, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego,
urządzeń zewnętrznych” wymaga możliwości włączenia/wyłączenia portu szeregowego z poziomu
BIOS, bez uruchomienia systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych
do niego, urządzeń zewnętrznych” wymaga możliwości włączenia/wyłączenia portu szeregowego z
poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych?.
Zamawiający nie stawia wymogu zastosowania portów szeregowych w komputerach. Zgodnie z SIWZ
porty mają być wbudowane: min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w tym. min.
2 x USB 3.0 i minimum dwa porty USB z boku obudowy, port sieciowy RJ-45, wyjście słuchawek,
wyjście mikrofonu; mikrofon i kamera w obudowie matrycy; czytnik kart multimedialnych; wymagana
ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów oraz złączy nie może być osiągnięta w
wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Z uwagi, że zamawiający dopuszcza instalację
portów szeregowych w komputerach typu all In one uwzględniono w punkcie 1 q) załącznika nr 1 do
SIWZ zapis o ich włączaniu i wyłączaniu. W przypadku braku portu szeregowego przedmiotowy zapis
nie ma zastosowania.

Czy zamawiający w opisie Drukarka Laserowa w punkcie „j” gwarancja: min 5-letnia świadczona na
miejscu u klienta; czas reakcji serwisu – 48 godzin od zgłoszenia „wymaga gwarancji świadczonej przez
producenta lub jego autoryzowanego partnera serwisowego w Polsce z naprawą dokonywaną w
lokalizacji podanej przez zamawiającego?
Zamawiający nie wymaga gwarancji świadczonej przez producenta lub jego autoryzowanego partnera
serwisowego w Polsce.
Zamawiający w punkcie „k) RAM RAM: min. 8 GB z możliwością rozszerzenia do 16 GB Ilość banków
pamięci: min. 2 szt.. Ilość wolnych banków pamięci: min. 1 szt.wymaga zastosowania kości pamięci 8
GB, a ponieważ według naszej wiedzy wszystkie komputery All In One oferowane na rynku polskim
wyposażone są w maksymalnie dwa sloty pamięci RAM, a tylko jeden z producentów oferuje kości 8 GB
montowane fabrycznie. Czy w związku z tym, aby zachować zasady uczciwej konkurencji zamawiający
zmieni zapis na „k)” RAM: min 8 GB z możliwością rozszerzenia do 16 GB. Ilość banków pamięci: min. 2
szt.”?.
Zamawiający dopuszcza wyposażenie komputera w dwa banki pamięci obsadzone modułami 2x4GB z
możliwością rozszerzenia do 16GB. Zamawiający rezygnuje z wymogu zastosowania min. 1 szt.
wolnego banku pamięci, zmienia zapis na „k)” RAM: min 8 GB z możliwością rozszerzenia do 16 GB.
Ilość banków pamięci: min. 2 szt.”.
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