
Szczecin, dnia 11.12.2018 r. 

ZZ-2380-143/18 

 

informacja na stronę internetową 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986), 

zwanej dalej „uPzp” na zakup i dostawę do wskazanego przez zamawiającego miejsca 

fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych wraz z monitorami 

 

 

  Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 uPzp Zamawiający przekazuje pytania, które wpłynęły do Zamawiającego 

w dniu 07.12.2018 r. wraz z wyjaśnieniami:  

Zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień, dotyczących wskazanych punktów Załącznika nr 6 do SIWZ 

(OPZ). 

 

Pytanie nr 1: 

Komputer stacjonarny typ 1 oraz Komputer stacjonarny typ 2 

Płyta główna 

Czy Zamawiający dopuści jako analogowe złącze video rozwiązanie polegające na zastosowaniu przejściówki z 

DisplayPort lub jako port wyprowadzony na tylny panel obudowy? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 2: 

Karta graficzna 

Czy Zamawiający dopuści kartę graficzną, która zamiast złącz 2 x HDMI posiada równoważne złącza 2 x 

DisplayPort z ewentualnym dołożeniem przejściówek DisplayPort->HDMI, jeśli monitory które będą pracowały z 

komputerami nie posiadają złącz DisplayPort,? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 3: 

Obudowa komputera 

Czy Zamawiający dopuści obudowę, która zamiast 2 szt. wewnętrznych kieszeni 3,5”, posiada  2 szt. 

wewnętrznych kieszeni 2,5”? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 



 

Pytanie nr 4: 

Monitor 

Czy Zamawiający dopuści monitor, który posiada system głośników zaprojektowany przez producenta monitora, 

integrujący się z obudową, ale wykonany jako listwa głośnikowa, doczepiana do monitora? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 5: 

 Zamawiający wymaga w pozycji „1. Oferowany Komputer stacjonarny typ 1:” dla parametrów Karty Graficznej 

obsługę dwóch monitorów (2x złącze HDMI) 

Pytanie:  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie adapterów w celu uzyskania wymaganych złącz HDMI lub 

dopuści inne złącza cyfrowe w karcie graficznej (np. 2x złącze DisplayPort) 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
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