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Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ 

KOMPUTERÓW”. 

 

 Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku  

przy ul. Marynarki Polskiej 148 wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U.  Nr 19, poz. 177 ze  zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi. 

Pytanie nr 1 

SIWZ , pkt. 4. Termin wykonania zamówienia. 

Zamawiający wymaga, by zamówienie zostało zrealizowane do 31 grudnia 2013 r. 

Czy Zamawiający dopuści termin realizacji zamówienia do 15 stycznia 2014 r.? 

Z informacji które otrzymaliśmy od wiodących producentów komputerów termin dostawy tak dużej ilości 

sprzętu może nie zostać dotrzymany z powodu dużej ilości realizowanych zamówień. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyrażą zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie. Paragraf 3  pkt 2 umowy specyfikuje 

 okoliczności  w których możliwe jest przesunięcie terminu realizacji dostawy oraz określa 

maksymalny czas przesunięcia terminu .  

Pytanie 2 

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. V.  Komputery przenośne TYP I, pkt. VI – Komputery przenośne TYP II 

W parametrach Zamawiający wymaga Interfejsy wyprowadzone z płyty głównej:  

 Mini DisplayPort z obsługą audio: min. 1 szt. 

 port VGA: min.1 szt. 

 USB 3.0: min.2 szt. 
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 USB 2.0 always-on: min. 1 szt. 

 Express Card 34 mm: min.1 szt. 

 złącze combo jack 3,5 mm (słuchawki/mikrofon): min. 1szt. 

 czytnik kart SD 4-w-1 (SD/SDHC/SDXC/MMC): min. 1 szt. 

 czytnik kart chipowych: min. 1 szt. 

Czy Zamawiający zrezygnuje z portu Express Card 34 mm oraz z czytnika kart chipowych ? 

W obecnie produkowanych modelach komputerów przenośnych wiodący producenci nie stosują 

powyższych portów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.   

Czytnik kart chipowych oraz port Expres Card 34 mm są niezbędne dla Zamawiającego ze względu na 

planowane wdrożenia  nowych rozwiązań 

Pytanie 3 

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. V. Komputery przenośne TYP I, pkt. VI. Komputery przenośne TYP II 

W parametrach Zamawiający wymaga: Ciężar wraz z baterią: maksymalnie 1.8 kg. 

Czy Zamawiający dopuści maksymalny ciężar wraz z baterią 2,20 kg? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę specyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

Komputery będą wykorzystywane podczas częstych wyjazdów, dlatego też bardzo istotne jest utrzymanie 

wagi zgodnej z podaną specyfikacją. 

 

Udzielone odpowiedzi należy uwzględnić przygotowując ofertę.  

Biorąc pod uwagę treść udzielonych wyjaśnień należy stwierdzić, iż   nie jest wymagane przedłużenie 

terminu składania ofert. 

 

 

    Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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