
ZA.27.9.2018                 Katowice, 23.01.2018 

 

 

Dotyczy:  Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu 

Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 

 

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

  

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam 

następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści komputery All-In-One światowego producenta 

bez wbudowanego czujnika otwarcia obudowy który nie ma istotnego wpływu na 

pogorszenie jakości sprzętu a znacznie podwyższa jego cenę ? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza dostawy sprzętu komputerowego all-in-one bez 

czujnika otwarcia obudowy, gdyż jest to jeden z elementów systemu bezpieczeństwa. 

 

Pytanie nr 2: Komputer przenośny – w opisie komputera przenośnego zawarli Państwo 

zapis 4 stacje dokujące – w związku z powyższym czy Zamawiający wymaga dostarczenia 

komputerów przenośnych każdy z 4 stacjami dokującymi czy też każdy komputer 

przenośny wyposażony w 1 stację dokująca oraz dodatkowe 4 stacje dokujące ujęte  

w pozycji numer 3 ? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia jedynie czterech stacji dokujących. 

Pytanie nr 3: Zamawiający wskazuje, iż wymaga dostarczenia procesorów spełniające 

określone wyniki na dzień ogłoszenia przetargu – w związku z powyższym proszę  

o udostępnienie tych wyników z dnia ogłoszenia gdyż są one już niedostępne –  

w przypadku braku możliwości proszę o dopuszczenie wyników testów od dnia ogłoszenia 

do dnia składania ofert oraz: 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza spełnienie wyników testów od dnia ogłoszenia do dnia 

składania ofert. 

Pytanie nr 4: Dla komputera przenośnego dopuszczenia procesora o wyniku min. 4663 

punktów.  

Odpowiedź: Tak 

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający dopuści skanery dla których prędkość skanowania ADF 

dla kolorów wynosi 9 str/min natomiast dla czerni wynosi 20 str/min ? 

Odpowiedź: Tak 



Pytanie nr 6: Zwracamy się do Państwa z prośbą o przesunięcie terminu składania 

oferty do dnia 29 stycznia. 

Odpowiedź: Termin składania ofert został zmieniony na 26.01.2018 o godzinie 10.00, 

natomiast termin otwarcia ofert został zmieniony na 26.01.2018 o godzinie 10.30. 

 

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), w imieniu Zamawiającego informuję, że 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób: 

 

1) Załącznik Nr 4 – formularz cenowy_arkusz otrzymuje brzmienie jak w załączniku  

nr 1 do niniejszego zawiadomienia. 

2) Załącznik Nr 6 – opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie jak w załączniku  

nr 2 do niniejszego zawiadomienia. 

3) Termin składania ofert został zmieniony na 26.01.2018 o godzinie 10.00, natomiast 

termin otwarcia ofert został zmieniony na 26.01.2018 o godzinie 10.30. 
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