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dotyczy:   postępowania prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na podstawie art.  39 i  nast.
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz.
423,  768,  811,  915,  1146  i  1232  oraz  z  2015  r.  poz.  349),  zwanej  dalej  „uPzp”  na „zakup
i dostawę: dwóch komputerów przenośnych”.

 Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 uPzp Zamawiający przekazuje treść części zapytań, które wpłynęły
do Zamawiającego w dniu 26.05.2015 r. wraz z wyjaśnieniami i zmianami siwz : 

Pytanie nr 1. 
Czy Zamawiający uznaje systemy Windows 8, Windows 8.1 lub Windows 8.1 Pro za systemy równoważne
do systemu Windows 7 Pro? Jeśli tak, to które?

Odpowiedź:
Specyfikacja systemu operacyjnego oraz pojęcie równoważności zostały szczegółowo opisane w załączniku
nr 8 pkt. 1.3 do SIWZ.

Pytanie nr 2. 
Większość  producentów  nie  podaje  minimalnego  zapisu  odnośnie  czasu  pracy  z  wbudowanej  baterii,
ponieważ jest to przedmiotem subiektywnego badania i specyfiki obciążenia komputera. Czy zamawiający
zrezygnuje z zapisu dotyczącego minimalnego czasu pracy deklarowanego przez producenta, w zamian na
przykład wpisując minimalną pojemność akumulatora? Jeśli tak to jaką minimalną pojemność ma posiadać
akumulator? 

Odpowiedź:
Zamawiający rezygnuje z zapisu w załączniku nr 8 do SIWZ pkt 1.1 lit i. 
W zamian pkt 1.1 lit. i załącznika nr 8 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
i) Bateria: min 6 ogniwowa, Li-Ion, pojemność baterii nie mniejsza niż 4200 [mAh]

Pytanie nr 3. 
Czy  zamiast  torby  na  laptopa  może  być  dedykowany  plecak  na  laptopa,  pod  warunkiem  zachowania
dwukomorowości? 

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie nr 4. 
Większość producentów w chwili obecnej nie oferuje płyt instalacyjnych z nośnikami, a rozwiązania typu
"partycja  recovery".  Czy  zamawiający  zrezygnuje  z  zapisu  o  konieczności  dostarczenia  nośnika
instalacyjnego systemu operacyjnego w sytuacji, gdy na dysku znajduje się taka partycja? 

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie.
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Pytanie nr 5. 
Czy zamawiający,  pomimo faktycznego  spełniania  przez  laptopy norm wymienionych w ust  1.4  lit  a-c
załącznika nr 8, zrezygnuje z ich potwierdzania w postaci deklaracji prducenta? 

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

W  związku  z  powyższymi  odpowiedziami  Zamawiający  w  załączeniu  zamieszcza
zmodyfikowany załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

wyk. w 1 egz.
wyk. K.K.
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