
                                                                                                            
Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu. 

 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00053.2015   18.09.2015 r. 

l.dz.: ZP.KW-00273/15 

 

 Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2013 r. poz. 907, ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

ZAPYTANIA: 

1. Dotyczy napęd optyczny. Czy w związku z tym, że nie ma napędów DVD RW zapisujących płyty CD RW  

z szybkością x32, czy Zamawiający dopuści napęd DVD RW zapisujący płyty CD RW z szybkością x24? 

2. Czy Zamawiający wymaga, aby stacje robocze były wyposażone w myszy i klawiatury? 

3. Na podstawie punktu VI SIWZ zwracam się z prośbą o zmianę zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu 

zamówienia. 

Zapis: 

Pamięć RAM DDR3 2x 4GB, min. 1600 MHz, CAS Latency (CL) max 10 (pamięć musi znajdować się  

na liście kompatybilności publikowanej przez producenta płyty głównej).  

Proponuję zmienić na: 

Pamięć RAM DDR3 2x 4GB, min. 1600 MHz, CAS Latency (CL) max 10 (pamięć musi znajdować się  

na liście kompatybilności publikowanej przez producenta płyty głównej  lub należy załączyć oświadczenie 

producenta komputera o poprawnym działaniu zaoferowanej pamięci z zaoferowaną płytą główną). 

Uzasadnienie: 

Producenci płyt głównych,  w listach kompatybilnych pamięci, umieszczają typy i modele pamięci dostępne na 

rynku w okresie debiutu płyty głównej na rynku. W późniejszym okresie bardzo rzadko,  

a właściwie nigdy nie aktualizują tych list. Ze względu na bardzo szybki postęp technologiczny  

w dziedzinie produkcji pamięci stale są wypuszczane na rynek nowe typy, które mają lepsze parametry 

techniczne. Dodatkowo dochodzą niekiedy zmiany nazewnictwa modeli (np. w firmie Kingston). Dlatego na 

listach kompatybilnych pamięci do płyt głównych produkowanych od jakiegoś czasu  

(w związku z tym bardzo dobrze przetestowanych w różnych konfiguracjach ) nie znajdują się modele pamięci 

aktualnie będących w sprzedaży. Zatem proponowana przez nas zmiana jest uzasadniona i nie spowoduje 

pogorszenia jakości oferowanych zestawów komputerowych. 

 

ODPOWIEDZI: 

1. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany napęd optyczny zapisujący płyty CD RW spełniał parametr szybkości 

minimum x24. W powyższym zakresie zmianie uległ załącznik nr 5 do SIWZ, który w aktualnym brzmieniu 

załączony został do niniejszego pisma. 

2. Zamawiający nie wymaga, aby stacje robocze były wyposażone w mysz i klawiaturę. 

3. Zamawiający nie zgadza się na zaproponowaną  zmianę treści SIWZ. 

W konsekwencji dokonanej zmiany treści SIWZ Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 6 cytowanej 

ustawy, wyznacza nowe terminy: 

− składania ofert - 24.09.2015 r. do godz. 11:00.; 

− otwarcia ofert - 24.09.2015 r. o godz. 11:15; 

− terminu wniesienia wadium – wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert,  

tj. do dnia 24.09.2015 r., do godz. 11:00. 

Pozostałe zapisy SIWZ wraz z miejscem składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
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