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Szczecin, dn. 10.10.2012 r. 

 
znak sprawy: ZP/220/65/12 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego. 
 

          Wyjaśnienie nr  2 
 
W związku z telefonicznymi zgłoszeniami odnośnie niejasności odpowiedzi 

dokonanej w dniu 8 października 2012 r. Zamawiający niniejszym pismem doprecyzowuje je 
w następujący sposób: 

 
  

 
Pytanie 1: 
 
Zamawiający przy opisie płyty głównej wymaga 1 złącza IDE. Złącze IDE w chwili obecnej 
zostaje zastąpione złączem SATA, które jest znacznie szybszym i nowszym złączem. W 
związku z tym producenci płyt głównych odchodzą od stosowania złącza IDE. Czy 
zamawiający zrezygnuje zatem z wymogu posiadania złącza IDE na płycie głównej? 
Pozostałe parametry wymagane przez zamawiającego dotyczące dysku czy napędu wskazują 
na złącze SATA, więc złącze IDE w tym przypadku pozostanie nie wykorzystane. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania złącza IDE na płycie głównej. 
 

Pytanie 2: 

Dotyczy: monitora. 

Zamawiający wymaga przy opisie monitora jasności min. 300 cd/m2. W związku obecnymi 
wymogami dotyczącym ochrony środowiska i ograniczeniu poboru energii przez monitory 
producenci zmuszeni byli ograniczyć jasność do 250 cd/m2 co praktycznie w żaden sposób 
nie ma wpływu na pracę monitora, a w znacznym stopniu ogranicza pobór energii. Czy w 
związku z powyższym zamawiający dopuści monitor o jasności 250 cd /m2? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycję. 
 
Pytanie nr 3 
 
Czy Zamawiający w pozycji Monitor LCD w ilości 30 szt. wyrazi zgodę na zaoferowanie 
monitora o wielkości matrycy min. 21,5” lub dopuści monitor o jasności min. 250cd/m2? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe propozycję. 
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MODYFIKACJA 
odpowiedzi dokonanej na pytanie nr 2 w Wyjaśnieniu nr 1 (uszczegółowienie odpowiedzi) 

 
Pytanie 2  
Z powodu zaprzestania produkcji napędów DVD-ROM czy Zamawiający zgodzi się na 
zastosowanie napędów DVD-RW? 
  
Nowa odpowiedź brzmi następująco:  Zamawiający wyraża zgodę i uzna zastosowanie 
napędu DVD-RW jako rozwiązanie lepsze. 
 
 
W związku z tym, iż odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców Zamawiający 
publikuje na mniej niż dwa dni przed terminem składania ofert wydłużeniu ulega termin 
składania i otwarcia ofert. 
Termin składania ofert upływa dnia 15.10.2012 r. o godz. 10.00  
OTWARCIE  ofert nastąpi 15.10.2012 r.  o godz. 11.00.  Miejsce składania i otwarcia ofert 
pozostają bez zmian. 
 
  
 

                     Z poważaniem  


