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Kraków, dn. 10.09.2018 r. 

Wykonawcy w postępowaniu 

 

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: 
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania biurowego i drukarek dla Małopolskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579). 

 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Zamawiający – informuje, że w dniach 7 września 
2018 roku i 10 września 2018 roku wpłynęły zapytania do przedmiotowego postępowania. Zgodnie 
z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 
1579 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią. 

 Pytanie nr 1:  

2 x Monitor LCD (producent, nazwa, symbol) 
Zgodzicie się Państwo na zmianę w opisie 
Z 

Kontrast co najmniej 1000:1 (dynamiczny co najmniej 5 000 000:1) 

Na 

Kontrast co najmniej 1000:1 (dynamiczny co najmniej 3 000 000:1) 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zmian w specyfikacji. 
 
Pytanie nr 2:  

Dot. komputer 27 sztuk                 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie płyty głównej, która z wyjątkiem sekcji 

zintegrowanej karty dźwiękowej posiada kondensatory polimerowe. Po analizie rynkowej, stwierdzamy 

iż nie ma płyty głównej, która posiadałaby wszystkie kondensatory polimerowe, ponieważ karty 

dźwiękowe są wyposażone w kondensatory klasy premium, ale nie są one polimerowe.  

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza płyty główne, które za wyjątkiem sekcji zintegrowanej karty dźwiękowej 
posiadają kondensatory polimerowe. 
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Pytanie nr 3: 

W załączniku nr 1b do SIWZ przy pozycji 1 (1 sztuka) Zamawiający wymaga: 1 x złącze dokowania. 

Niektóre urządzenia nie posiadają już w tej chwili klasycznego złącza dokowania jedynie tylko za 

pomocą portu USB Type-C. Proszę o informację zwrotną czy dopuszczają Państwo takie 

rozwiązanie? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zmian w specyfikacji. 

Pytanie nr 4: 

W załączniku 1A do SIWZ w tabeli „Komputer Stacjonarny jest zapis o płycie głównej - wykonana w 
całości z wykorzystaniem polimerowych kondensatorów’ – bardzo proszę o informacje zwrotną czy 
dotyczy tylko sekcji zasilania czy całej płyty, ponieważ większość producentów mimo iż znakuje w ten 
sposób swoje produkty to stosuje zwykłe kondensatory w sekcji audio? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza płyty główne, które za wyjątkiem sekcji zintegrowanej karty dźwiękowej 
posiadają kondensatory polimerowe. 

Pytanie nr 5: 

Czy Zamawiający dopuści materiały eksploatacyjne tzw. zamienniki? 

Odpowiedź: 
Komplety dodatkowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych muszą spełniać co 
najmniej parametry opisane w dokumentacji. 
 

Pytanie nr 6: 

Zamawiający wymaga drukarki czy urządzenia wielofunkcyjnego? Nazwa pozycji wskazuje na 

drukarkę natomiast w opisie jest wymóg dotyczący podajnika dokumentów, który występuje tylko w 

urządzeniach wielofunkcyjnych. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga drukarki laserowej kolorowej. W opisie przedmiotu zamówienia jest oczywista 
omyłka, która zostanie skorygowana w dokumentacji. 
 
 

 
Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 14 września 2018 
roku do godz. 12:00. 
 


