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Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
z dnia 29 lipca 2014r.
1. Zamawiający wymaga w Zał nr 5.1 poz 12 wagę laptopa nie większą niż 2,5 kg. Czy
Zamawiający dopuści laptopa o wadze 2,52 kg; tak niewielka różnica nie wpłynie w żaden
sposób na funkcjonalność oraz komfort pracy z laptopem natomiast pozwoli na zaoferowanie
konkurencyjnego rozwiązania innych wiodących producentów?
Odpowiedz : Zamawiający dopuszcza możliwość zaokrąglenia wagi laptopa do jednego miejsca
po przecinku czyli wartości od 2,51 do 2,55 kg przyjmujemy jako 2,5 kg.
2. Zamawiający wymaga w Zał nr 5 poz 16 minimum 1 port HDMI. Czy Zamawiający dopuści
port miniDisplayport zamiast HDMI, ewentualnie przejściówkę miniDP to HDMI, na chwilę
obecną standard miniDisplayport jest wiodącym standardem wyjścia portu graficznego w
notebookach. Charakteryzuje się nowsza technologią oraz wyższą jakością?
Odpowiedz : ze względu na specyfikę techniczną sprzętu w jednostkach organizacyjnych,
zamawiający nie dopuszcza portu miniDisplayport zamiast HDMI.
3.

Zamawiający wymaga w Zał Nr 5.1 poz 17 dot. laptopów oraz poz. 18 dot. komputerów
stacjonarnych w „Typ Licencji - Małe firmy, średnie firmy i instytucje rządowe
(licencjonowanie zbiorcze)". Co Zamawiający rozumie pod sformułowaniem „Licencja
zbiorcza"? Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie licencji jednostanowiskowych co pozwoli
na zmniejszenie kosztów zakupu licencji?

Odpowiedz : Tak, dopuszczamy do złożenia oferty systemu operacyjnego w formie licencji
jednostanowiskowych typu OEM.
4. Zamawiający wymaga w Zał Nr 5.1 poz 17 pkt 17 dot. laptopów oraz poz. 18 pkt 17 dot.
komputerów stacjonarnych aby system „Zarządzanie kontami użytkowników oraz
urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. Czy
Zamawiający rozumie przez to że stacja robocza ma zarządzać usługami katalogowymi?
Odpowiedz : Zaoferowany system operacyjny (instalowany w jednostkach organizacyjnych) ma
umożliwiać : "Zarządzanie kontami użytkowników oraz współdzielenie zasobów stacji roboczej
przez innych użytkowników wspólnej sieci.

5. Zamawiający wymaga w w Zał Nr 5.1 poz 20 w „Modernizacja jednostek komputerowych w VI
kwartale 2015 r- modernizacja płyty głównej , procesora". Na czym konkretnie ma polegać
modernizacja płyty głównej oraz procesora, jeśli na ich wymianie to jakimi parametrami
minimalnymi mają się charakteryzować? Czy nie lepszym rozwiązaniem byłaby modernizacja
jednostek komputerowych polegająca na dołożeniu odpowiedniej ilości pamięci RAM oraz
np. wymianie zasilaczy?
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Odpowiedz : przez modernizację jednostek komputerowych (komputerów i laptopów)
zamawiający rozumie montaż, instalację podzespołów o parametrach wyższych niż
zainstalowane (w przypadku laptopów: zwiększenie pamięci operacyjnej RAM, w przypadku
komputerów stacjonarnych: płyty głównej i procesora).
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