
 

 

 

Poznań, 24.04.2019 r. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na dostawę laptopów z niezbędnym wyposażeniem, licencji  na oprogramowanie 

zintegrowane aplikacje biurowe oraz oprogramowania antywirusowego do zamawianych laptopów. 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawierające następujące pytania: 

 

Wniosek nr 3 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuści komputery przenośne wyposażone w 2 komory pozwalające na jego nie przerwaną 

pracę wg dokumentacji producenta na poziomie 6h ? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na baterię 2-komorową i dodaje powyższy zapis do treści SIWZ we 

właściwym miejscu. 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający uzna za równoważne, gdy komputer przenośny będzie wyposażony we wlutowaną pamięć 

4GB oraz 1 kość pamięci 4GB co daje wspólnie wartość wymaganych 8GB ?  Rozwiązanie jest o tyle 

korzystniejsze, ich w wypadku awarii jednej kości komputer nadal będzie mógł funkcjonować. W przypadku 

awarii wymaganej 1 kości 8GB komputer nie będzie działać wcale 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 3: 

Zamawiający w części 1 postępowania, w pozycji „1. Laptop”, wymaga „Napęd optyczny Wbudowany CD-

ROM”. Zapis ten w istotny sposób ogranicza możliwość zaoferowania atrakcyjnych cenowo i nowych 

urządzeń, gdyż zdecydowana większość nowych laptopów nie jest już wyposażona w napęd optyczny. Dzieje 

się tak gdyż nośniki optyczne są technologią przestarzałą i zostały już prawie całkowicie wyparte przez nośniki 

typu Flash. Nie miej rozumiemy, iż w pewnych sytuacjach może się jeszcze zdarzyć, iż ktoś będzie 

potrzebował skorzystać z czytnika „CD-ROM”. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie zapisu „Napęd 

optyczny wbudowany CD-ROM” i dopuszczenie zaoferowania zewnętrznego napędu optycznego 

podłączanego do portu USB. Rozwiązanie to pozwoli zachować taką samą funkcjonalność i umożliwi 

zaoferowanie Państwu tańszych i nowszych technologicznie urządzeń. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu „Napęd optyczny wbudowany CD-ROM”. 

 

Zamawiający zmiana treść SIWZ  w następujący sposób: 

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert: 

Nowy termin składania ofert:  30.04.2019 r. godzina 9:15. 

Nowy termin otwarcia ofert:  30.04.2019 r. godzina 9:30. 

Powyższe terminy wprowadza się w odpowiednich punktach w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

 

 

 

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska 

Waldemar Kołaski 

 


