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Informacja dla Wykonawców – wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ 
 
 
 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby pracowników Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach”  

Znak: AG.I.272.1.11.2011. 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), cyt. Dalej jako Pzp,  Zamawiający przedstawia treść 

pytań, jakie wpłynęły w niniejszym, postępowaniu oraz odpowiedzi Zamawiającego: 

 

Pytanie  1. 

W punkcie F opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapisał: 

„prędkość procesora 1,66GHz, Pojemność pamięci podręcznej 512 kB” 

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie komputera przenośnego wyposażonego w procesor 

Intel Atom N550 Processor (Dual Core 1.50 GHz, 1MB L2 cache, 667 MHz FSB). 

Odpowiedź. 

Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera z takim procesorem ponieważ jego wydajność jest 

wyższa od procesora żądanego w specyfikacji . 

 

Pytanie  2. 

W punkcie F opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapisał: 

„Ilość banków pamięci  2 szt” 

Czy w związku z tym, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą nie występuje na rynku komputer 

przenośny spełniający wszystkie wymagania przedstawione w Opisie przedmiotu Zamówienia, 



  
 

 

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie notebooka wyposażonego w 1 bank pamięci i 

spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?. 

Odpowiedź. 

Zamawiający dopuści notebook opisany w punkcie F wyposażony w 1 bank pamięci. 

 

Pytanie  3. 

W  punkcie A i B opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapisał: 

„Oświadczenie producenta komputera , że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 

gwarancyjnych firmy serwisującej , przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z 

serwisem.” 

Czy Zamawiający uzna za równoważne załączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy, 

zawierającego zobowiązanie dostarczenia sprzętu, którego dotyczy ten zapis, wraz z 

pakietem serwisowym producenta, których reżim będzie pokrywał się z wymaganiami 

Zamawiającego przedstawionymi w pkt. A i B (tj. obejmującymi okres 36 miesięcy. Z 

czasem reakcji serwisu do końca dnia roboczego, naprawą w miejscu instalacji oraz 

pozostawieniem uszkodzonych dysków u zamawiającego). 

Odpowiedź. 

Zamawiający dopuści takie  oświadczenie Wykonawcy.  

 

Równocześnie Zamawiający korzystając z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zmienia treść załącznika nr 1 do 

SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).  

Zmiana dotyczy pozycji  F opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr.1). 

 

Było: 

F. Notebook   1 szt. 
parametry minimalne 

Prędkość procesora. 1,66 GHz 
Pojemność pamięci podręcznej 512 kB 
Pojemność dysku. 250 GB z podziałem na partycje 30/70% 
Zainstalowana pamięć. 1024 MB, SODIMM DDR3  
Ilość banków pamięci  2 szt 
Częstotliwość szyny pamięci 1066 MHz 
Maksymalna wielkość pamięci. 2048 MB 
Przekątna ekranu LCD. 10,1 cali 
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Jest: 

F. Notebook   1 szt. 
parametry minimalne 

Prędkość procesora. 1,5 GHz 
Pojemność pamięci podręcznej 512 kB 
Pojemność dysku. 250 GB z podziałem na partycje 30/70% 
Zainstalowana pamięć. 1024 MB, SODIMM DDR3  
Ilość banków pamięci  1 szt 
Częstotliwość szyny pamięci 1066 MHz 
Maksymalna wielkość pamięci. 2048 MB 
Przekątna ekranu LCD. 10,1 cali 
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