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..Dotacje na Innowacje" ..Inwestujemy w Waszq przysztos£"

Dotvczy: postepowania przetargoweeo na: „ Dostawe. sprze.tu komputerowego z oprogramowaniem

wraz z ustuga. szkoleniowq w zakresie obstugi komputera, zaprojektowaniem i wykonaniem sieci

komputerowej i ustuga. doste.pu do Internetu w ramach projektu ,,Przeciwdziatanie wykluczeniu

cyfrowemu mieszkaricow Gminy Ostrbwek" w ramach dziatania 8.3. ,,Przeciwdziatanie wykluczeniu
cyfrowemu - elnclusion" osi priorytetowej 8. ,,Spoteczeristwo informacyjne - zwiejcszanie

innowacyjnosci gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013"

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zam6wieri
Publicznych ( tekst jednolity Dz. U z 2013r, poz. 907 ze zm.) przekazuje. odpowiedz na pytania

zgtoszone przez uczestnikbw/uczestnika w/w post^powania.

PYTANIE NR i - Dotyczy zestawow komputerowych - szt. 189, w tym ( dla jednostek podlegtych szt.

109 i dla gospodarstw domowych - szt. 80 )

1) Czy Zamawiajacy zrezygnuje z przestarzatego testu PCMark 7 na poczet nowego testu PCMarkS,

lub PCMark Vantage Professional 64-bit Edition i od nowa okres"li punktacje. bqdz alternatywnie,

zrezygnuje z tego testu, gdyz i tak Zamawiajqcy wymaga testow w ramach SYSMark 2012 oraz

wynikow ze strony Passmark ?.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapis w SIWZ

2) Czy Zamawiajqcy dopusci jedno zta.cze PS/2 combo ( albo mysz albo klawiatura), gdyz i tak w sumie

Zamawiajgcy wymaga mysz i klawiature, USB ?.

Odpowiedz: Zamawiajqcy dopuszcza jedno ztqcze PS/2 combo.

PYTANIE NR 2 - Dotyczy monitora dla stacji roboczych - 189 szt.

1} Dlaczego Zamawiajqcy specyfikuje wagQ monitora akurat bez podstawy? Waga monitora jest

parametrem nie istotnym z punktu widzenia uzytkownika, czy monitor be_dzie wazyt 3,5 kg, czy 3,8 kg
- nie ma to najmniejszego znaczenia. Czy Zamawiajqcy usunie zapis dotyczqcy wagi, lub

alternatywnie dopusci wagQ bez podstawy 3,6 kg ?.

Odpowiedz: Zamawiajqcy dopuszcza dostawe. monitora o wadze bez podstawy max. 3,6 kg

2) Zamawiajqcy specyfikuje bardzo nietypowy monitor. Czy Zamawiajacy dopuici monitory o
przekqtnej 21,5 cala, oraz proporcjach 16:9, co pozwoli na zaoferowanie monitor6w o wie_kszej

rozdzielczosci 1920x1080 ?.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza dostawQ monitordw o przekatnej 21,5 cala
W O J

Gmina Ostrowek tel. 43 8415026 www.ostrowekgmiffe.pl
Ostr6wek 115 fax 43 8415020 ug_ostrowek@intena.pl
98-311 Ostrowek


