
 
 

 
 
 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 
 
Zespół ds. Zamówień Publicznych 

al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław 

tel.: +48 71 39 74 200 | fax: +48 71 39 74 202 

e-mail: wroclaw.dwup@dwup.pl                       

 

Wrocław, dnia 19 września 2017r 

 
Zam. Publ. 21/2017 

 

DOZ/EZ/Z.P.21/2540/5/2017 
 

 
 

 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wynajem sal szkoleniowych z wyposażeniem standardowym oraz 

zapewnienie usługi hotelarskiej i gastronomicznej, w związku z organizacją trzydniowych szkoleń dla 

pracowników wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy, z podziałem na cztery zadania. 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), Zamawiający odpowiada na pytanie Wykonawcy do treści  

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego nr 21/2017 prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego. 

Pytanie: W związku z ogłoszonym przetargiem, zamówienie 21/2017, zadanie 2, dotyczące szkolenia w 

Legnicy, proszę o informację, w opisie Sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem pojawia się 1 komputer wraz z 

urządzeniami peryferyjnymi dla trenerów. Co rozumieją Państwo jako urządzenia peryferyjne?  

Odpowiedź: Przez urządzenia peryferyjne Zamawiający rozumie: urządzenie peryferyjne to urządzenie 

zewnętrzne komputera. Nie wchodzi w skład podstawowej jednostki centralnej, lecz jest przez nią sterowane 

i uaktualniane. Do podstawowych urządzeń peryferyjnych zalicza się na przykład klawiatura, skaner, mysz, 

kamera, mikrofon, czujniki zbierające dane. Urządzenia wyjściowe na przykład monitor ekranowy, drukarka, 

ploter, głośniki, projektor multimedialny. Urządzenia komunikacyjne na przykład modem oraz urządzenia 

pamięci zewnętrznej na przykład dyski i taśmy. Tak więc jeśli Wykonawca zapewni stanowisko komputerowe 

z jednostką centralną to niezbędne będzie podłączenie następujących urządzeń peryferyjnych: klawiatura, 

mysz, monitor. Jeżeli będzie to laptop, to z natury rzeczy nie będą potrzebne klawiatura i monitor. W dalszej 

części opisu wskazano jeszcze urządzenia peryferyjne umożliwiające wydruk plików oraz przeprowadzenie 

prezentacji multimedialnej tj.: drukarka kolorowa (ze skonfigurowanym dostępem ze stanowiska 

komputerowego trenerów) oraz rzutnik (projektor) multimedialny służący do wyświetlania obrazu na ekranie 

na podstawie otrzymywanego sygnału z komputera. 

Informujemy, że odpowiedzi na pytania do SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią 

integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do zam. pub. nr 21/2017.  

 


