
Toruń, 5 października 2011 r.  

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego – dostawa i instalacja sprzętu 

komputerowego wraz z oprogramowaniem standardowym drukarek, 

urządzenia wielofunkcyjnego oraz projektora multimedialnego wraz 

ekranem na wyposażenie Centrum Nowoczesności – cześć 3 - urządzenie 

wielofunkcyjne (ksero) – 1 sztuka. 

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zamawiający udziela odpowiedzi na 

następujące pytania: 

Pytanie 1: 

Dotyczy pozycji 7 (złącza zewnętrzne) – zamawiający określa porty USB 2.0 i RJ45 Ethernet. 

Przy założeniu, że urządzenie będzie pracował w sieci najistotniejszym jest port Ethernet 

RJ45, zaś posiadanie portu USB 2.0 mija się z celem, ponieważ port ten będzie 

niewykorzystany. Proszę o wykreślenie portu USB z wymaganych parametrów SIWZ. 

Odpowiedź: 

Centrum Nowoczesności pozostaje przy określonej w pozycji 7 specyfikacji, ponieważ nie 

wklucza się korzystania z obu rodzajów portów, ponieważ nie zakładano, że urządzenie 

będzie wykorzystywane jedynie sieciowo. 

Pytanie 2: 

Dotyczy pozycji 8 (obsługiwane języki) - zamawiający określa wymagane języki PostScript i 

HP PCL jako wymagane w urządzeniu jednocześnie oczekując urządzenia taniego w 

eksploatacji. Jednak powyższy punkt zawęża producentów urządzenia do marki Hewlett-

Packard, które nie jest urządzeniem tanim w eksploatacji (zamawiającemu zależy na 

urządzeniu tanim, ponieważ sprecyzował swoje wymagania w punkcie 11). Producenci 

kserokopiarek posiadają swoje własne języki oprogramowania, które są w pełni kompatybilne 

z większością oprogramowań dostępnych na rynku. Proszę o wykreślenie powyższego punktu 

z SIWZ. 

Odpowiedź: 

Centrum Nowoczesności wykreśla pkt. 8 („obsługiwane języki”) w części 3 SIWZ – 

urządzenie wielofunkcyjne ksero. 

Toruń, 6 października 2011 r.  

Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie nieograniczonym na dostawę i instalację 

sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem standardowym, drukarek, urządzenia 

wielofunkcyjnego oraz projektora multimedialnego wraz z ekranem na wyposażenie Centrum 

Nowoczesności. 



Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zamawiający udziela odpowiedzi na 

następujące pytania: 

Pytanie 1: 

Zamawiający w specyfikacji technicznej wymaga by notebooki oraz komputery stacjonarne 

wyposażone były w nagrywarki DVD Lightscribe SuperMulti (+/- R/+RW). 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu notebooki oraz komputery stacjonarne wyposażone  

w nagrywarki DVD SuperMulti (+/- R/+RW), ale bez technologii LightScribe? 

 Odpowiedź: 

Centrum Nowoczesności zmienia treść pkt. 7 SIWZ w części dotyczącej Laptopów (3 sztuki), 

„napęd optyczny”  na: nagrywarka DVD SuperMulti (+/-R/+/-RW) oraz pkt. 8 SIWZ w części 

dotyczącej Komputerów Stacjonarnych (dla 9 sztuk) „napęd optyczny” na: nagrywarka DVD 

SuperMulti (+/-R/+/-RW) 

Toruń, dnia 11 października 2011 r. 

Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie nieograniczonym na dostawę i instalację 

sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem standardowym, drukarek, urządzenia 

wielofunkcyjnego oraz projektora multimedialnego wraz z ekranem na wyposażenie Centrum 

Nowoczesności. 

 

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zamawiający udziela odpowiedzi na 

następujące pytania: 

 

Pytanie: 
 

Zamawiający w specyfikacji technicznej wymaga by notebooki wyposażone były w złącze 

ExpressCard/54mm. 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu notebooki wyposażone w złącze ExpressCard/34mm? 

 

Odpowiedź: 
 

Centrum Nowoczesności pozostaje przy treści pkt. 8 specyfikacji w części dotyczącej 

notebooków (3 sztuki). Podane zostały parametry interfejsów optymalne dla zaplanowanych 

prac na ww. sprzęcie. 

 

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 

 


