
Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 24 czerwca 2011 r. 

Pytanie: 
Sprzęt wymieniony w punkcie 5.1.1 IDW, 5.1.3 IDW oraz 5.1.4 IDW - Komputery stacjonarne. Specyfikacja nie 
uwzględnia monitorów do komputerów! 

Odpowiedź: 
Specyfikacja ,monitorów znajduje się w dokumencie „Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 15 czerwca 2011 r.” 
umieszczonym na naszej stronie internetowej w sekcji „Przetargi”. 

Pytanie: 
Zapis: co najmniej 14 x USB 2.0 (w tym 4 z przodu obudowy) - czy wszystkie porty mają być wyprowadzone na 
zewnątrz obudowy? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ofertę, w której tylko dwa porty są wyprowadzone na przód obudowy, a dwa porty 
znajdują się na płycie głównej niewyprowadzone. Należy jednak pamiętać, że w wypadku ofert zbliżonych cenowo i 
funkcjonalnie parametr ten będzie brany pod uwagę w rozstrzygnięciu. 

Pytanie: 
Zapis: licencja Windows 7 Professional 32bit i 64 bit z prawami do instalacji Windows XP Professional w polskiej 
wersji językowej; preinstalowany fabrycznie na dysku twardym Windows 7 Professional w polskiej wersji 
językowej, OEM, 64 bit; dostarczony nośnik Windows 7 Professional OEM (co najmniej 1 na 15 komputerów) 
pozwalający na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji 
poprzez Internet czy telefon. Powyższy zapis wymaga dostarczenia dwóch licencji Windows 7 Pro - w wersji 32 i 64 
bitowej. Wersja 32-bitowa obsłuży tylko 3GB RAM. W przypadku gdy chodzi o Windows 7 Ultimate nie będzie 
możliwe spełnienie ostatniego zapisu dotyczącego wpisywanie klucza i aktywacji - Fujitsu nie sprzedaje 
komputerów z tą wersją systemu. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraźnie specyfikuje, jaki system operacyjny ma być zainstalowany w komputerach. Jest Windows 7 
w wersji Professional 32 i 64 bit, a nie Windows 7 Ultimate. Jeżeli firma Fujitsu, której komputery Oferent chce 
zaproponować nie sprzedaje komputerów z tą wersją systemu Windows, to Zamawiający sugeruje Oferentowi 
zmianę dostawcy sprzętu komputerowego. 

Pytanie: 
Zapis: Roczne odnowienie  subskrypcji klienckich i  subskrypcji serwerowych pakietu antywirusowego GData AVK 
2011 lub równoważnego. Czy tu chodzi o nowe licencje czy o ich przedłużenie? Pytam, ponieważ zakładam że 
przeznaczone są na komputery z części 5.1.1 IDW, 5.1.2 IDW oraz 5.1.4 IDW. 

Odpowiedź: 
Chodzi o nowe licencje do komputerów opisanych w części 5.1.1 IDW, 5.1.2 IDW oraz 5.1.4 IDW. Użycie słowa 
„odnowienie” wynika z faktu, że Zamawiający już dysponuje licencjami firmy GData na posiadane w tej chwili 
komputery. 

Pytanie: 
Notebooki - 5.1.2 IDW: Zapis: Wykonawca zapewnia dostępność części serwisowych przez okres co najmniej 5lat. 
Producent notebooka na którego wskazuje specyfikacja gwarantuje dostępność części zamiennych przez 3 lata - w 
przypadku komputerów stacjonarnych z części 5.1.1 i 5.1.3 nie ma tego problemu (jest 5 lat). 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wie, którego producenta notebooków Oferent ma na myśli, ale zgadza się z Oferentem, że 
żądanie dostępności części zamiennych do komputerów przenośnych przez okres pięciu lat jest zbyt rygorystyczne. 
W związku z tym Zamawiający dopuszcza ofertę, w której części zamienne do komputerów przenośnych będą 
dostępne przez okres trzech lat. Należy jednak pamiętać, że w wypadku ofert zbliżonych cenowo i funkcjonalnie 
parametr ten będzie brany pod uwagę w rozstrzygnięciu. 

Pytanie: 
Drukarka - 5.1.3 IDW: Zapis: Drukarka (1 sztuka) Laserowe urządzenie wielofunkcyjne pozwalające na wydruk w 
formacie A4 oraz skanowanie dokumentów w kolorze. Czy mam rozumieć że chodzi o najtańsze możliwe 
urządzenie? 
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Odpowiedź: 
Zapis dotyczący drukarki należy rozumieć w ten sposób, że Zamawiający nie specyfikuje szczegółowych 
parametrów technicznych tego urządzenia poza wymienionymi. 

Pytanie: 
Sprzęt sieciowy i materiały eksploatacyjne: 
Brak tu jakichkolwiek parametrów. W taki przypadku oferowane będą najtańsze możliwe rozwiązania. 
Sugerowałbym sprecyzowanie kilku parametrów (podaję przykładowe): 
Koncentrator - jakiego typu? USB, Video czy LAN? 
Przełącznik sieciowy (switch) - ilość złączy i ich prędkości, przepustowość wewnętrzna, obsługiwane protokoły i 
standardy 
Router radiowy - złącza, standard wifi, obsługiwane protokoły i standardy 
Router kablowy - ilość złączy i ich prędkości, obsługiwane protokoły i standardy 
Modem analogowy - karta PCI czy USB, obsługiwane protokoły i standardy 
Modem ADSL - obsługiwane protokoły i standardy 
Przewód koncentryczny cienki - jakie będzie jego przeznaczenie? 
Przewód wielożyłowy typu skrętka czteroparowa - Jakiej kategorii i typu?  
Wtyk BNC - jaki rodzaj wtyku? 

Odpowiedź: 
Sprzęt sieciowy i materiały eksploatacyjne będą wykorzystywane w procesie dydaktycznym jako pomoce. Z tego 
względu brak jest jakiejkolwiek specyfikacji. Jednakże na życzenie Oferenta Zamawiający określa następujące 
parametry minimalne lub funkcjonalne: 
Koncentrator – LAN; 
Przełącznik sieciowy (switch) – 4 gniazda RJ45, 4 złącza 10/100/1000 Mbit,  zgodny z IEEE 802.11g 
Router radiowy – 1 złącze WAN, 4 złącza LAN 10/100 BASE TX, standard ADSL Annex A, zgodny z IEEE 802.11g 
Router kablowy - 1 złącze WAN, 4 złącza LAN 10/100/auto, zgodny z IEEE 802.11g 
Modem analogowy - USB 
Modem ADSL - USB 
Przewód koncentryczny cienki – przeznaczony do budowy sieci LAN 
Przewód wielożyłowy typu skrętka czteroparowa – UTP kat. 5e  
Wtyk BNC – wtyk typu F o impedancji falowej 50 Ω. 
 
 


