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ZSAiGŻ.26.14.2020 

 

        Radom, dnia 04.06.2020r.  

 

 

   Wszyscy Wykonawcy  

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę 70 szt. zestawów komputerowych z 

monitorem, oprogramowaniem systemowym i biurowym ogłoszonego w dniu 29.05.2020 

r. na stronie internetowej www.agroradom.edu.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych 

na stronie: https://bzp.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 545145-N-2020). 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) zamieszczamy odpowiedź jaka została 

udzielona w związku z przesłanymi przez wykonawców zapytań dotyczącym specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna): 

 

PYTANIE 1: 

„Czy Zamawiający dopuści pochylenie monitora w zakresie 25 stopni? 

Mała różnica która mocno ogranicza konkurencję a naprawdę nic nie wnosi z użytkowego pkt. 

widzenia.” 

 

ODPOWIEDŹ 1: 

Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany tj.  pochylenie monitora w zakresie 25 stopni. 

 

PYTANIE 2: 

„Kontrast statyczny - min. 3000:1 Czy Zamawiający dopuści dostawę monitora posiadającego 

kontrast statyczny 1000:1?” 

 

ODPOWIEDŹ 2: 

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowane zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte 

w SIWZ oraz ogłoszeniu  

 

PYTANIE 3: 

„Czas reakcji matrycy (maksymalnie) - 4ms, Czy Zamawiający dopuści dostawę monitora 

posiadającego czas reakcji matrycy 5ms?” 

 

ODPOWIEDŹ 3: 

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowane zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte 

w SIWZ oraz ogłoszeniu. 

  

PYTANIE 4: 

„Głośniki – min. 2 x 2 W(wbudowane) dołączony dedykowany przewód do komputera. Czy 

Zamawiający dopuści dostawę monitora posiadającego wbudowane głośniki 2 x 1W z 

dołączonym kablem HDMI jako transmisje dźwięku. Bez możliwości podłączenia kabla audio? 
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ODPOWIEDŹ 4: 

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowane zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte 

w SIWZ oraz ogłoszeniu. 

 

PYTANIE 5: 

„Oprogramowanie biurowe MS Office 2019 zawierający min. Word, Excel, Powerpoint, Outlook. 

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę Licencji MS Office 2019 w wersji przeznaczonej wyłącznie 

do użytku szkół ?”  

 

ODPOWIEDŹ 5:  

Zamawiający informuje, iż w pkt. XIV SIWZ zawarł zapisy o równoważności, z których wynika, iż 

w przypadku zaoferowania produktu równoważnego (dotyczy systemu operacyjnego) oraz (w 

przypadku zaoferowania produktu równoważnego (dotyczy systemu oprogramowania biurowego) 

Zamawiający będzie wymagał n/w dokumentów:  

-  dokumentację oprogramowania z zaznaczonymi odpowiednimi fragmentami  potwierdzającymi 

spełnianie przez zaoferowane oprogramowanie opisanych w SIWZ wymagań, 

-  zestawienie opisanych wymagań wraz ze wskazaniem miejsc w dokumentacji oprogramowania 

(numery stron), w których znajduje się potwierdzenie spełniania tych wymagań. 

  

 

         Dyrektor Szkoły 

         Paweł Frankowicz  


