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WYJASNIENIA DO ZAM.PUB. NR 21/2016 
 

 
Dotyczy: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego (zestawów 

komputerowych) wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji zadań 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakresie wdrażania PO WER oraz 
RPO WD. 

 
CPV   30213300-8, 48310000-4 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia treść  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do 

zamówienia publicznego nr 21/2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 
 

 
Pytanie 1.  

kontroler SATA dla minimum 3 urządzeń SATA minimum 3.0. Czy Zamawiający dopuści  kontroler SATA 

 dla minimum  3 urządzeń z dwoma złączami SATA 3.0 ? 
Odpowiedź 1. 
Zamawiający nie dopuszcza kontrolera SATA z dwoma złączami SATA 3.0. 
 

Pytanie 2.  
Karta dźwiękowa: gniazda słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. Czy 

Zamawiający dopuści rozwiązanie, gdzie na panelu przednim jest wejście combo ( słuchawki i mikrofon) a na 

panelu tylnym  - audio out ? 
Odpowiedź 2. 
Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania w którym na panelu tylnym znajduje się tylko i wyłącznie gniazdo audio out. 
 

Pytanie 3.  
Napęd optyczny DVD+/-RW, wewnętrzny (zamawiający dopuszcza zastosowanie napędów typu slim), 

wraz z oprogramowaniem do nagrywania CD/DVD  i odtwarzania DVD (licencja na oprogramowanie bez 

ograniczeń czasowych i funkcjonalnych). Czy wystarczy funkcjonalność systemowa Windows do nagrywania 
CD/DVD  i odtwarzania DVD  czy Zamawiający wymaga oprogramowania dedykowanego ?  

Odpowiedź 3. 
Zamawiający wymaga oprogramowania dedykowanego. 

Pytanie 4.  
Porty:    wyjście/wejście audio (zarówno z tyłu jak i z przodu obudowy, dopuszcza się też gniazda tzw. 

combo). Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie,  gdzie na panelu przednim jest wejście combo ( słuchawki 
i mikrofon) a na panelu tylnym  - audio ? 

Odpowiedź 4. 

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania w którym na panelu tylnym znajduje się tylko i wyłącznie gniazdo 
audio out. 
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Pytanie 5.  

BIOS  Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu 

równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera. Czy Zamawiający  wymaga, aby stacja robocza posiadała port równoległy ?   

Odpowiedź 5. 
Zamawiający nie wymaga, aby stacja robocza posiadała port równoległy. 

 

 
Biorąc pod uwagę że w/w odpowiedź nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzanie zmian  

w ofertach, nie ma zastosowania art. 38 ust 6. w/w Ustawy  
 

 
 
 
 


