
Żmigród, dnia 15 maja 2014 r. 

 
 
 
 
 
Wszyscy Wykonawcy 

     

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na ”Modernizację sprzętu i aktualizację oprogramowania”. 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010, Nr 
113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający przedstawia odpowiedzi na pytania: 

1.  Zapytanie dot. Zapytania ofertowego na ”Modernizację sprzętu i aktualizację oprogramowania”. 

Zastanawiam się miedzy grafiką zostać z 2 letnią gwarancją a asusem z trzyletnią: czy będzie pan brał pod 
uwagę fakt dłuższej gwarancji o wadze 20%? 
 
ODPOWIEDŹ 
 
Zamawiający będzie punktował poszczególne składniki, które będą się składać na 20% ogółu oceny. 
-Czas naprawy – 20 pkt.  
-Gwarancja door to door – 60 pkt.  
-Okres gwarancji – 20 pkt.  

2.  Zapytanie dot. Zapytania ofertowego na ”Modernizację sprzętu i aktualizację oprogramowania”. 

Czy rozbudowa do 8 gb pamięci ram dla optiplex 790 i latitude e5520 obejmuję pozostawienie istniejącej 
pamięci, czy wymianę na nowe kości? Jeżeli obejmuje pozostawienie proszę o podanie rozmiaru oraz 
częstotliwości zainstalowanej pamięci 
 
ODPOWIEDŹ 
 
Zamawiający dopuszcza pozostawienie istniejącej pamięci RAM. Zainstalowana pamięć to:  
- w Dell Optiplex 790 4GB DDR3 1333 MHz,  
- w Dell Latitude E5520 4GB DDR3 1333 Mhz 
 

3. Zapytanie dot. Zapytania ofertowego na ”Modernizację sprzętu i aktualizację oprogramowania”. 

Czy komputer optiplex 790 wymaga karty LP (niski profil) ? 
 
ODPOWIEDŹ 
 
Komputer Dell Optiplex 790 nie wymaga karty LP (niski profil) 
 

4. Zapytanie dot. Zapytania ofertowego na ”Modernizację sprzętu i aktualizację oprogramowania”. 

Czy komputer optiplex 790 wymaga zasilacza o innych rozmiarach niż standardowy ATX?  
 
ODPOWIEDŹ 
 
Komputer Dell Optiplex 790 nie wymaga zaisilacza o innych romiarach niż standardowy ATX 
 



5. Zapytanie dot. Zapytania ofertowego na ”Modernizację sprzętu i aktualizację oprogramowania”. 

Zasilacz 600w najtańszy to TAKE ME 600W, ale awaryjność oceniam BARDZO WYSOKO, czy nie mógłby pan 
bardziej zawęzić parametrów takowego zasilacza, aby był on trochę droższy i lepszy? 
 
ODPOWIEDŹ 
 
Zamawiający oznajmia, że jednym z kryterium oceny jest funkcjonalność, na co się składa awaryjność 
oferowanych podzespołów. Zamawiający nie zawęzi parametrów zasilacza. 
 

6. Zapytanie dot. Zapytania ofertowego na ”Modernizację sprzętu i aktualizację oprogramowania”. 

Czy na komputerach są jakieś aplikacje niestandardowe typu księgowe, płacowe czyli o wysokim stopniu 
komplikacji przy migracji? najlepiej proszę przesłać listę aplikacji do migracji 
 
ODPOWIEDŹ 
 
Komputery Dell Optiplex 790 nie posiadają skomplikowanych, niestandardowych programów. Komputery Dell 
Latitude E5520 posiadają programy niestandardowe typu księgowa, płacowe. Zamawiający nie udostępni listy 
aplikacji do migracji. 
 

7. Zapytanie dot. Zapytania ofertowego na ”Modernizację sprzętu i aktualizację oprogramowania”. 

Czy sprzęt należy modernizować u Państwa w siedzibie czy należy go zabrać do serwisu firmy modernizującej? 
 
ODPOWIEDŹ 
 
Komputery znajdują się u Beneficjentów Ostatecznych na obszarze całej gminy Żmigród. Komputery należy 
odebrać i dostarczyć na wskazany adres przez zamawiającego. 
 
 
Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i są wiążące dla 
stron. 

 


