ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY Z DNIA 27.06.2011 r.
Zamawiający: Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
reprezentowana przez Dziekana Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW,
prof. nzw. dr hab. Irminę Herburt
Nr postępowania: MiNI/03/2011
Przedmiot zamówienia: „Dostawa sprzętu komputerowego, sieciowego i audiowizualnego”
Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że w dniu
27.06.2011 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z pytaniami:
1. W części I – „Dostawa komputera stacjonarnego i monitora LCD”, Zamawiający wymaga pamięci
w konfiguracji 2x8 GB. Czy, ze względu na brak dostępności w oficjalnych kanałach
dystrybucyjnych pamięci spełniających ten parametr oraz współpracujących z wymaganą płytą
główną, Zamawiający dopuści zastosowanie pamięci w konfiguracji 4x4 GB?
Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie pamięci w konfiguracji 4x4 GB, choć preferowana jest
konfiguracja 2x8 GB zgodna z wymaganą płytą główną.
2. W części I - „Dostawa komputera stacjonarnego i monitora LCD”, Zamawiający wymaga zastosowania
nagrywarki BD-RW, czy ze względu na brak takich rozwiązań, Zamawiający dopuści zastosowanie
rozwiązania pozwalającego na zapis płyt Blue Ray w formatach BD-R, BD-RE oraz pozwalającego
na zapis płyt DVD-RW?
Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w specyfikacji wystąpiła literówka – zamiast RW powinno być RE.
3. W części I - „Dostawa komputera stacjonarnego i monitora LCD”, Zamawiający podaje jako
przykład monitor Iiyama Prolite 2607WS, który został wycofany z produkcji, czy Zamawiający dopuści
zaoferowanie monitora tego samego producenta z następującymi różnicami w parametrach:
- przekątna 27 cali
- wielkość plamki - 0,311 mm
- moc głośników – 2x1W
Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zmianę powyższych parametrów pod warunkiem zachowania
proporcji matrycy 16:10.
4. W części IV – „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i dysków zewnętrznych”, Zamawiający
wymaga, by urządzenie wielofunkcyjne laserowe umożliwiało wydruk w kolorze, podczas gdy
urządzenie przykładowe nie umożliwia takiego wydruku. Czy wydruk w kolorze jest dla
Zamawiającego kryterium wyboru, czy też dopuszczone będzie rozwiązanie monochromatyczne?
Odpowiedź

Zamawiający zapisał w warunkach technicznych urządzenia jedynie wymóg skanowania w czerni
i kolorze, zatem druk monochromatyczny jest dopuszczony

5. W części IV – „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i dysków zewnętrznych”, Zamawiający
wymaga, by urządzenie wielofunkcyjne laserowe miało 2 letnią gwarancję, podczas gdy Producent
objął urządzenie gwarancją 12 miesięczną. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gwarancji 12
miesięcznej?
6. W części IV – „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i dysków zewnętrznych”, Zamawiający
wymaga, by urządzenie wielofunkcyjne atramentowe miało 2 letnią gwarancję, podczas gdy
Producent objął urządzenie gwarancją 12 miesięczną, nie umożliwiając jednocześnie rozszerzenia
gwarancji poprzez CarePack. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gwarancji 12 miesięcznej?
Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza gwarancji 12 miesięcznej na oferowane urządzenia. Jednocześnie
zamawiający wyjaśnia, że nie stawiany jest wymóg, aby gwarantem był producent sprzętu – może
być to również Dostawca.
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