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ZSAiGŻ.26.16.2020 

 

        Radom, dnia 07.07.2020r.  

 

 

   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 tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej 

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

https://bzp.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 556525-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) zamieszczamy odpowiedź jaka została udzielona w 

związku z przesłanymi przez wykonawcę zapytaniami dotyczącym specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna): 

 

PYTANIE 1: 

„Zamawiający wymaga: moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien 

pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i dysku twardego bez konieczności 

użycia narzędzi. Czy Zamawiający dopuści komputer z obudową której demontaż min. dysku 

twardego wymaga użycia narzędzia.” 

 

ODPOWIEDŹ 1: 

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zaproponowanej zmiany. Zamawiający podtrzymuje 

zapisy zawarte w SIWZ i ogłoszeniu.   

 

PYTANIE 2: 

„Zamawiający wymaga: Obudowa musi być wyposażona w zamek szybkiego dostępu i musi być 

usytuowana w tylnym panelu. Czy Zamawiający dopuści komputer z obudową bez zamka 

szybkiego dostępu?” 

 

ODPOWIEDŹ 2: 

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte 

w SIWZ oraz ogłoszeniu  

 

PYTANIE 3: 

„Specyfikacja punktu ,,Bezpieczeństwo” wskazuje na jednego producenta. Wnosi o usunięcie w 

całości tej pozycji.  

 

ODPOWIEDŹ 3: 

Zamawiający informuje, iż dopuści proponowaną zmianę. Zamawiający wykreśli w/w zapisy w 

SIWZ.  
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PYTANIE 4: 

„Zamawiający wymaga: Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz 

wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy jałowej (IDLE) 

wynosząca maksymalnie 23 db. Wymagane jest przedstawienie odpowiednich certyfikatów. Czy 

Zamawiający dopuści komputer w trybie operatora jako równoważne dla trybu obserwatora?” 

 

ODPOWIEDŹ 4: 

Zamawiający, informuje że dopuszcza zaproponowane zmiany. Zamawiający dopuści komputer 

w trybie operatora jako równoważne dla trybu obserwatora.  

 

PYTANIE 5: 

„Zamawiający wymaga: Kontrast statyczny: min 3000:1 Czy Zamawiający dopuści monitor z 

typowym kontrastem 1000:1 jako równoważne dla kontrastu statycznego 3000:1?”  

 

ODPOWIEDŹ 5:  

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy 

zawarte w SIWZ oraz ogłoszeniu. 

 

PYTANIE 6: 

„Zamawiający wymaga: Czas reakcji matrycy: 4ms.m Czy Zamawiający dopuści monitor z 

zauważalnym czasem reakcji 5ms? 

 

ODPOWIEDŹ 6:  

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zaproponowanej zmiany. Zamawiający podtrzymuje 

zapisy zawarte w SIWZ oraz ogłoszeniu. 

          

 PYTANIE 7: 

„Zamawiający wymaga: Gama koloru: min: 82% (CIE 1976) Czy Zmawiający dopuści monitor z 

gama kolorów NTSC 72% jako równoważne do wymaganego 82% (CIE 1976)?” 

 

ODPOWIEDŹ 7:  

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zaproponowanej zmiany. Zamawiający podtrzymuje 

zapisy zawarte w SIWZ oraz ogłoszeniu. 

 

 

 

         Dyrektor Szkoły 

         Paweł Frankowicz 


