
 

 

 

 

 

 

Warszawa, 7.06.2013 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego 

(sprawa: KZP/05/2013).  

  

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 

29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759), Przemysłowy 

Instytut Automatyki i Pomiarów udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane 

przez wykonawców. 

 

Pytanie 1 

Dotyczy  Komputera do  pracy  biurowej  pozycja 1.3  w Szczegółowym opis 

przedmiotu zamówienia  

czy w specyfikacji obudowy zapis : 

 

" Ilość kieszeni 3.5 wewn. nie mniej niż 6 szt., zainstalowane wentylatory: 

4 wentylatory 92mm, 1 wentylator 120mm." 

 

nie powinien wyglądać następująco : 

 

" Ilość kieszeni 3.5 wewn. nie mniej niż 6 szt., zainstalowane wentylatory: 

4 wentylatory 92mm, zasilacz o mocy XXX watów wyposażony w 1 wentylator 

120mm." 

 

W obecnym zapisie dotyczącym komputera/obudowy pominięta jest informacja o 

zasilaczu oraz jego parametrach. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający  zmienia zapis dotyczący obudowy na :  Ilość kieszeni 3.5 wewn. nie 

mniej niż 6 szt., zainstalowane wentylatory: 4 wentylatory  nie mniej niż 92mm, 1 

wentylator nie mniej niż 120mm, zasilacz nie mniej niż 500 W 

Pytanie 2 

W postępowaniu przetargowym w części 8 zwracają się Państwo o przedstawienie 

oferty na wydłużenie subskrypcji pakietów Autodesk. Piszą Państwo o 9 sztukach 

pakietów, ale w opisie są wymienione tylko trzy - Subskrypcja  pakietu Autodesk 

product Design Suite Ultimate: Autodesk Produkt Design Suite Ultimate 

Commercial Subscription with Advanced  Support ( 1 year, renewal) oraz Autodesk 

Produkt  Design  Suite  Commercial Subscription  Late  Processing  Fee  (Renewal) 

Proszę o dookreślenie ile konkretnie jest sztuk każdego rodzaju pakietu.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź 
 

Zamawiający wymaga  przedłużenia 9 licencji na oprogramowanie wg. listy 

Zapis 

Przedłużenie subskrypcji 9 obecnych licencji sieciowych  : 

Subskrypcja pakietu Autodesk product Design Suite Ultimate 

Autodesk Produkt Design Suite Ultimate 

Commercial Subscription with Advanced Support ( 1 year, renewal) oraz Autodesk 

Produkt Design Suite Commercial Subscription Late Processing Fee (Renewal) 

 

jest właściwy.  

Zamawiający dodaje słowo “na” w zdaniu: „Przedłużenie subskrypcji 9 obecnych 

licencji sieciowych”. Zdanie otrzymuje brzmienie: „Przedłużenie subskrypcji 9 

obecnych licencji sieciowych  na:” 

 
 

 

Pytanie 3 

W związku z przetargiem na dostawę komputerów mam pytanie odnośnie punktu 6 czyli 

licencji MS Office. Czy wersja MS Office MOLP w wersji Rządowej spełni wymagania 

SIWZ?  

 

Odpowiedź 

Nie, zamawiający wymaga wersji komercyjnej. 

 

 

Pytanie 4 

Urządzenie wielofunkcyjny punk 3.4 

Nie ma urządzenia, które by spełniło Państwa wymagania dotyczące rozdzielczości 

9600x2400, miesięcznego cyklu pracy 36000 str oraz pamięci  urządzenia 128MB.  

 

 

Odpowiedź 
Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w części 3.4. 

 

 

 W załączeniu zmodyfikowana SIWZ oraz Formularz Ofertowy. 

 

 


