@'ZespółSkładnic
Lasów
Państwowych
wStargardzie
Stargard,

dnia 22 lipca 2019r.

DT.270.2.3.2019

ODPOWIEDŹ
na zapytania

Szanowni

Państwo,

Uprzejmie

informujemy,

w sprawie

iż w dniu 17.07.201 9r. do

o wyjaśnienie

zapisu

specyfikacji

prowadzonym

na podstawie

istotnych

prepisów

SIWZ

Zamawiającego

warunków

ustawy

wpłynęła

zamówienia,

z dnia 29 stycznia

w

prośba

postępowaniu

2004

roku Prawo

Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu
nieograniczonego,
na:,,Dostawę
sprzętu
komputerowego"
Pytanie
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Dotyczy:

Zadanie 14,15,16

Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie
zawiasy umożliwiające
otwarcie wyświetlacza
Stanowisko

(wyjaśnienia)

Zamawiająceąo

notebooka wyposażonego
w wzmocnione
do 150 stopni w stosunku do klawiatury?

w przedmiotowej

kwestii jest

następujące:

Nie, Zamawiający określając kąt otwarcia tak jak w SIWZ miał na celu wyeliminowanie
usterek mechanicznych
zawiasów.
Praktyka użytkowania
notebooków
w biurach i
zakładach
produkcyjnych
Zamawiającego
wykazała,
że
możliwość
otwarcia
wyświetlacza
do 180 stopni w stosunku do klawiatury eliminuje usterki mechaniczne
zawiasÓw.
Zamawiający
Pytanie

podtrzymuje

zapisy w SIWZ.
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Dotyczy: Zadanie 14,15,16
Zamawiający
wymaga
m.in. procesora
posiadającego
funkcjonalność
obniżania
zużywanej
mocy o 50%. Pragniemy zauważyć,
iż taki opis wskazuje na procesory
mobilne Intel 7 generacji.
Niestety procesory 7 generacji nie osiągają
wymaganej
wydajności
obliczeniowej
(7500 punktów
w teście syntetycznym).
W związku
powyższym,
czy Zamawiający
zaakceptuje
zaoferowanie
procesora
posiadającego
funkcjonalność
obniżania
zużywanej
mocy z 1 5W TDP do 1 0W TDP?
Stanowisko

(wyjaśnienia)

Zamawiającego

w przedmiotowej

Tak, Zamawiający
zaakceptuje
procesor
zużywanej
mocy z 1 5W do 1 0W TDP.

posiadający

kwestii jest

następujące:

funkcjonalność

obniżania

Zespól Skladnic Lasów Państwowych,
ul. Wojska
Polskiego
119, 73-110 Stargard
tel.: +48 9a157718 32, fax: +48 91 577 28 99, e-mail: zsstargard@szczecin.lasy.gov.pl

www.lasy.gov.pl
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Pytanie

Zadanie

Dotyczy:

4,5,6,7
Zaakceptuje

Czy Zamawiający

komputera

niewyposażonego

w przedmiotowej

kwestii

zaoferowanie

w uchwyt

do

przenoszenia?
Zamawiająceqo

(wyjaśnienia)

Stanowisko

uchwytu
zastosowania
wymaga
Nie, Zamawiający
mechanicznych
usterek
w celu wyeliminowania
wnękach.
w
zabudowanych
urządzenia
montażu
Zamawiającego
produkcyjnych
i zakładach
biurach

poza obrys obudowy
oraz w celu
w trakcie transportu
w
komputerów
użytkowania
Praktyka
niewystającego

uchwyt
wyniku
w
wgnieceń
powstawania
i nie powoduje
przenoszenie
elementu uchwytu
brak wystającego
Dodatkowo
obudowy.
na tylną część
podtrzymuje
Zamawiający
wnękach.
w zabudowanych
komputera
montaż
wykazała,

że

niewystający

do wewnątrz

ułatwia
upadku
ułatwia
zapisy

jest następujące:

w SIWZ.

Niniejsza

zmiana

Zamawiający

staje

się integralna

nie przedłuża

terminu

częścią

SIWZ.

składania

ofert.

Zamawiający
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