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Wykonawcy

WYJAŚNIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa 
sprzętu komputerowego, drukarek 3D oraz oprogramowania komputerowego; ogłoszenie o 
zamówieniu zamieszczone w dniu 02 grudnia 2020 r. na stronach internetowych BZP 
www.uzp.gov.pl z numerem 760466-N-2020 oraz na stronie zamawiającego www.zstio.net.pl

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława 
Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), 
niniejszym przedstawia wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych przez Wykonawcę w postępowaniu zapytań:

1. Pytanie nr 1: Dotyczy: „Pozycja 1. Komputer Stacjonarny" -  Czy Zamawiający zaakceptuje kartę 
graficzną z łączną liczbą złącz 4 szt. oraz dopuści zastosowanie przejściówki aby osiągnąć 
wymagany port DVI? Większość nowych kart graficznych występuje obecnie z zestawem portów

3xHDMI+lxDPlub 2xHDMI+lxDP.

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania przejściówki, przy czym karta graficzna winna 
posiadać 4 porty, w tym lxDP.

2. Pytanie nr 2: Dotyczy: „Pozycja 1. Komputer Stacjonarny" -  Czy Zamawiający w punkcie „złącza 
zewnętrzne" zrezygnuje z następujących parametrów: „V6A (D-sub) -  1 szt.", „DVI-D -  1 szt." oraz 
„HDMI -  1 szt."? Złącza karty graficznej opisujecie Państwo już w punkcie „Karta grafiki" a 
wymienione parametry wskazują na złącza na płycie głównej, które i tak nie będą aktywne 
ponieważ nie wymagacie Państwo procesora ze zintegrowanym układem graficznym lecz 
dedykowaną kartę graficzną z osobnymi złączami.

Zamawiający odpowiada, że jeżeli procesor komputera stacjonarnego nie jest wyposażony w układ GPU 
(zintegrowany układ graficzny) wówczas nie są wymagane złącza graficzne na płycie głównej.

3. Wykonawca wnosi o zmianę zapisów dotyczących pozycji nr 13 -  Toner/zestaw tonerów 
Wykonawca wskazuje, że komplet tonerów ma być kompatybilny z poz. 11. Urządzenie z poz. 11 
spełniające wyartykułowane wymagania nie obsługuje tonerów o takiej pojemności. W związku z 
powyższym wnosi o dopuszczenie tonerów na kolejno 9 000 wydruków w kolorze czarnym oraz 
6 500 w pozostałych kolorach.

Zamawiający zmienia wymaganą ilość wydruków tonera opisanego w poz. 13 z 9 000 na 6 500.

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ są wiążące dla 
wszystkich uczestników postępowania. Pozostałe zapisy w SIWZ nie ulegają zmianie.
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