
 

 

 

        Warszawa, 27.11.2012 r. 

 

 

Dot. postępowania nr ZP-17/2012 

 

Do Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę urządzeń komputerowych. 

 

W dniu 27.11.2012 r. wpłynęło od jednego z Wykonawców zapytanie o poniższej treści: 

 

 

„Część I – drukarka wielkoformatowa (ploter) 

1. W związku z wycofaniem ze sprzedaży starszych modeli oraz zastąpienie ich 

sprzętem nowym zwracamy z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje ploter do 

którego aplikacja sterująca języku polskim (oprogramowanie RIP) zostanie 

dostarczona pod koniec pierwszego kwartału 2013 r. zgodnie z dodatkowo 

dołączonym do oferty oświadczeniem producenta potwierdzającym powyższe?  

Według naszej najlepszej wiedzy oraz informacji uzyskanych od producentów tego 

typu urządzeń nowe plotery spełniające wszystkie wymagane w SIWZ parametry nie 

posiadają na chwilę obecną wdrożonego dedykowanego oprogramowania 

sterującego.” 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie aplikacji sterującej w języku 

polskich pod koniec kwartału 2013 r.  

 

„Część II – stacja robocza wersja II 

2. Czy Zamawiający zaakceptuje stację roboczą posiadającą: 

 pamięć RAM o taktowaniu 1333MHz, 

 płytę główną z wbudowanymi: 1 wolnym złączem PCI 32bit, 2 złączami PCI 

Express x16 w tym jedno elektrycznie jak PCIe x4 (jedno złącze pozostaje wolne, 

natomiast drugie jest wykorzystane przez wymaganą niezintegrowaną kartę 

graficzną o odpowiednich parametrach) oraz 1 wolnym złączem PCI Express x1?” 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na stację roboczą z pamięcią RAM o taktowaniu 

1333MHz oraz płytą główną z wbudowanymi 1 wolnym złączem PCI 32bit, 2 złączami PCI 

Express x16 w tym jednym elektrycznym takim jak PCIe x4, (przy jednym złączu wolnym, i 

drugim wykorzystywanym przez niezintegrowaną kartę graficzną) oraz 1 wolnym złączem 

PCI Express x1. 

 

„Część II – monitor 19” wersja II 
3. Czy Zamawiający zaakceptuje monitor posiadający: 

 kąty widzenia 178/178 stopni przy CR 10:1, 

 czas reakcji matrycy maksymalnie 8 ms, 

 regulację swivel -45 do +45 stopni, 

 szerokość ramki ekranu 18,2 mm, 



 

 

 złącza D-Sub, 2xDVI-D oraz DisplayPort zamiast HDMI?” 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na monitor posiadający; kąty widzenia 178/178 

stopni przy CR 10:1, czas reakcji matrycy maksymalnie 8ms, regulacje swivel -45 do +45 

stopni, szerokość ramki ekranu 18,2 mm, złącza D-Sub, 2xDVI-D oraz DisplayPort. 

 

„Część II – laptop 

4. Czy Zamawiający zaakceptuje laptop posiadający: 

 kamerę 1Mpix o rozdzielczości HD, 

 brak wbudowanego złącza IEEE1394a, 

 brak wbudowanego złącza PC-Card type I/H, natomiast posiadający złącze nowego 

typu Express Card 54 mm?” 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę powyższych parametrów. 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 12a oraz 38 ust. 4 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, przedłuża termin składania i otwarcia ofert, a powyższe wyjaśnienia 

stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert. 

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia: 

1) termin składania ofert: do dnia 3.12.2012r. do godz. 11:00, 

2) termin otwarcia ofert: w dniu 3.12.2012r. o godz. 11:15. 

 

 

 

 


