
Miejskie Przedszkole nr 19                                                                            Zielona Góra, 6 maja  2019r. 
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65-735 Zielona Góra  
 
Sprawa MP19-230-2-2/2019 
                                                                                          Wykonawcy, 

 którzy ubiegają się  
 o udzielenie zamówienia publicznego 

                                                    
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

                nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 221.000 euro na dostawę  sprzętu  

                komputerowego,  biurowego  i  multimedialnego do Zespołu Edukacyjnego nr 10  przy    

                ul. Energetyków  7 w Zielonej  Górze  wraz z  instalacją. 

 

    Zamawiający zgodnie z  art. 38 ust.  2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.),zwanej dalej ustawą pzp, przekazuje  

treść zapytań  wniesionych  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  w dniu  

6 maja  2019r., które zostały wniesione  zgodnie z art. 38 ust.1  ww. ustawy wraz  odpowiedziami/ 

wyjaśnieniami: 

Pytanie 1: 

 Wymiary  (dotyczy obudowy komputera, laptopa, urządzeń wielofunkcyjnych) czy będzie stosowana 

tolerancja co do ich wielkości (np +/- 10%)? 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający dopuszcza wymiary  (dotyczy obudowy komputera, laptopa, urządzeń wielofunkcyjnych)  

tolerancji co do ich wielkości +/- 5%. 

 

Pytanie 2: 

W pozycji nr 8 mamy projektor krótkoogniskowy z uchwytem do mocowania sufitowym. Z opisu projektora 

nie wynika ze jest to projektor krótkoogniskowy, a uchwyt sufitowy sugeruje, iż takim nie jest.  Czy 

projektor ten będzie instalowany przez wykonawcę czy tylko dostarczany? 

Wyjaśnienie: 

W kolumnie przy pozycji nr 8 "Nazwa asortymentu", istnieje nazwa "Projektor krótkoogniskowy z 

uchwytem do mocowania sufitowym" jest to wyraźna informacja o tym, że Zamawiający wymaga 

projektorów krótkoogniskowych montowanych do sufitu i nie wyraża zgody na inny rodzaj projektora. 

Zamawiający dodatkowo informuje, że zgodnie z umową sprzęt ma zostać dostarczony oraz 

zainstalowany. 

 

Pytanie 3: 

Ekrany projekcyjne z pozycji nr 9 i projektor z pozycji 8 mają tworzyć tandem? Opis ekranu świadczy o 

tym, że jest to ekran przenośny na trójnogu więc i projektor powinien być przenośnym a więc uchwyt nie 

jest potrzebny. 

 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający informuje, że ekran projekcyjny i  projektor nie mają tworzyć tandemu. Zamawiający w 

swojej specyfikacji nie opisał, że ma być to ekran przenośny na trójnogu, dodatkowo Zamawiający 

uwzględnił przy projektorach uchwyty, które mają przy tej pozycji pozostać. 
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Pytanie 4: 

Opis niszczarki świadczy że to model OPUS VS 1202cd, lecz ona nie ma funkcji niszczenia spinaczy 

zgodnie z opisem ze strony producenta. Zatem czy zamawiający zrezygnuje z zapisu "niszczy spinacze"? 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający rezygnuje z zapisu "niszczy spinacze" przy pozycji nr 17 - Niszczarka. 
 

Pytanie 5: 

Co należy uwzględnić podczas wyceny instalacji? Zestawy interaktywne, centralę telefoniczną, czy coś 

jeszcze? 

Wyjaśnienie: 

Do wyceny instalacji należy uwzględnić  całość przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ  

Rozdział II pkt 2.  

 

Pytanie 6 

Pytanie  dotyczące SIWZ punkt 4.3.  

Proszę o sprecyzowanie sformułowania " czas reakcji na zgłoszenie serwisowe". Czy Zamawiający przez 

czas reakcji rozumie np. odpowiedź na emaila ( lub przyjęcie zgłoszenia telefonicznego ) i wysłanie 

kuriera po wadliwy sprzęt czy faktycznie  pojawienie się ekipy serwisowej? 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający w SIWZ w Rozdziale II w pkt 3.12 dokładnie określił co rozumie przez czas reakcji,. 

 

Pytanie 7 

Pytanie dotyczące Załącznika nr 5 pozycji 1,2,4: 

Zamawiający zamieścił parametry:  

"Program antywirusowy z wbudowaną zaporą sieciową firewall..." 

Zwracam się z zapytaniem na jaki okres czasu ma być  licencja  na  oprogramowanie antywirusowe? 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający informuje, że licencja na oprogramowanie antywirusowe ma trwać nie mniej niż 24 

miesiące. 

 

Pytanie 8 

Pytanie dotyczące pozycji 3 i 4- laptop 

Zamawiający zamieścił parametr : " podświetlana klawiatura "  

Zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści laptopy nie posiadające podświetlanej klawiatury 

przy jednoczesnym spełnianiu pozostałych wymagań? W przypadku braku zgody proszę o podanie 

producenta i modelu dostępnych na rynku laptopów spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego.   

Wyjaśnienie: 

 Zamawiający nie dopuszcza takiego wariantu. 

 

Pytanie 9 

Pytanie dotyczące pozycji 4 -laptop 

Zamawiający zamieścił parametry : 

"złącze USB-C x1(...) , wymiary obudowy :szerokość 377 mmm" 
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Zwracam się z  zapytaniem czy Zamawiający dopuści laptopy nie posiadające wbudowanego złącza  

USB-C z dołączoną przejściówką oraz o szerokości 380 mm ? 

W przypadku braku zgody proszę o podanie producenta i modelu dostępnych na rynku laptopów 

spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający nie dopuszcza takiego wariantu. 

 

Pytanie 10 

Pytanie dotyczące pozycji 6 -urządzenie wielofunkcyjne: 

 Zamawiający zamieścił parametr : "sieć Wi fi"  

Podane przez Zamawiającego parametry wskazują na kserokopiarkę , zwracam się zatem z zapytaniem 

czy Zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające możliwości druku przez Wi fi , a jedynie druk w sieci 

LAN , przy jednoczesnym spełnianiu pozostałych parametrów ? 

W przypadku braku zgody proszę o podanie producenta i modelu dostępnych na rynku urządzeń 

wielofunkcyjnych spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający nie dopuszcza takiego wariantu. 

 

Pytanie 11 

Zwracam się z zapytaniem, czy w opisie laptopa zamawiający zrezygnuje z konieczności zastosowania 

klawiatury podświetlanej oraz jako równoważne uznany zostanie model posiadający 2 gniazda USB 3.0 

oraz 2 gniazda USB typu "C"? Według naszej najlepszej wiedzy na chwilę obecną nie ma dostępnego 

laptopa, który spełniałby wszystkie pierwotne parametry. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów opisanych w Załączniku nr 5 do SIWZ. 

 

Powyższe  informacje stanową integralną cześć SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie. 

        

              

                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                            Dyrektor  
 
                                                                                                   Monika Świątkowska  

 


