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Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie: Dostawa sprzętu komputerowego i
multimedialnego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona
Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”.
W dniu 14 maja 2020 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przekazuję treść pytań
wraz z wyjaśnieniem.
Pytanie 1 – dotyczy poz. 10
Zamawiający wymaga komputerów All In One o przekątnej min. 24 cali. Powszechną praktyka
producentów w przypadku ekranów LCD jest podawanie tzw. Klasy przekątnej ekranu, czyli np. 24
cali, co może czasem wprowadzić w błąd sugerując, że ekran ma rzeczywistą przekątną 24 cali. Po
zapoznaniu się ze szczegółową specyfikacją konkretnego ekranu często okazuje się, że jego
dokładna przekątna jest nieco mniejsza od przekątnej klasy, do której jest on zaliczany.
Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi komputer AIO z ekranem o rzeczywistej przekątnej
23,8 cali, biorąc pod uwagę podaną wyżej informację oraz fakt, że różnica 0,2 cala na przekątnej
ekranu jest praktyczne niezauważalna w użytkowaniu?.
Odpowiedź:
Zamawiający uzna za spełniający wymogi komputer All In One (poz. Nr 10), którego rzeczywista
przekątna ma wymiar min. 23,8 cali..
Pytanie 2
Zamawiający wymaga zestawu, który musi zawierać zasilacz zewnętrzny. Czy Zamawiający uzna za
spełniający wymogi zestaw, w którym komputer AIO ma zasilacz wbudowany? Jest to rozwiązanie
równoważne funkcjonalnie, ale wygodniejsze w praktyce.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy komputerów All In One (poz. Nr 10), które mają zasilacz
wbudowany.
Powyższe informacje stanowią integralną cześć SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.
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