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Dotyczy: postępowania nr 80/ZP/20 na: dostawa do siedziby zamawiającego 

sprzętu komputerowego, oprogramowania. 

 

 

ZAPYTANIA  DO SIWZ oraz WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 
 
 

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, 

tel./faks 261 262 963, otrzymał zapytania dotyczące SIWZ i udzielił następujących wyjaśnień: 

 

Część II: Komputery All in One 

Pytanie nr 1 

Nazwa komponentu : Lp. 8 Obudowa typu All in One. 

Zamawiający w opisie obudowy nie wskazał czy podstawa komputera ma mieć możliwość 

regulacji wysokości. W związku z tym czy Zamawiający wymaga regulacji wysokości 

podstawy komputera? 
 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający wymaga regulację wysokości w zakresie min 110 mm oraz obrotową podstawę 

lewo-prawo w zakresie min 90 stopni. 

 

Pytanie nr 2 

Nazwa komponentu : Lp. 8 Obudowa typu All in One. 

Zamawiający w opisie budowy nie zawarł informacji na temat napędu CD/DVD. W związku 

z tym czy Zamawiający wymaga, aby komputer posiadał napęd optyczny? 

 

Odpowiedź 2: 

Tak Zamawiający wymaga napędu optycznego DVD+/-RW. 

 

Pytanie nr 3 

Nazwa komponentu : Lp. 14 Warunki Gwarancji. 

Zamawiający w opisie nie uszczegółowił warunków gwarancji jakich wymaga m.in. czas 

reakcji oraz czy Zamawiający wymaga aby dysk w przypadku uszkodzenia pamięci masowej 

u Zamawiającego, gdyż są różne rodzaje serwisów. 

 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający wymaga 3-letniej gwarancji producenta świadczonej na miejscu u klienta w 

następnym dniu roboczym. W przypadku uszkodzenia pamięci masowej, dysk SSD zostaje u 

Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 4 

Nazwa komponentu :Lp.17 Wymagania dodatkowe. 
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Zamawiający wymaga , aby komputer miał następujące porty wideo: 

Min. 1szt DisplayPort 1.2, 1szt HDMI (port konfigurowalny tj. HDMI/DP/SERIAL). 

Prosimy o wyjaśnienie powyższego zapisu, gdyż rodzaj portu można wybrać na etapie 

produkcji komputera i później już nie ma możliwości jego zmiany.  

 

Odpowiedź 4: 

Zamawiający zmienia zapis z: 

- porty wideo: min. 1 szt. DisplayPort 1.2, 1 szt. HDMI (port konfigurowalny tj. HDMI/ DP 

/SERIAL) 

na: 

- porty wideo: min. 1 szt. DisplayPort 1.2, min. 1 szt. HDMI 
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