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Zawiadomienie

Dotyczv: specvfikacii istotnych warunk6w zam6wienia do przetarsu nieograniczoneso nr PN 489/20 o wartoSci wiekszei
nii kwotv okreSlone w przepisach wvdanvch na podstawie art. 1l ust.8 Pzp na dostawe do siedzibv Zamawiaiaceso
srrrzetu komDuterowego wraz z towarzyszacvm mu oDrogramowaniem. zgodnie z wvmaganiami Zamawiaiacego
okreSlonvmi w Specvfikacii Technicznei przedmiotu zam6wienia zawartei w czeSci IV SIWZ.

W przedmiotowvm posteoowaniu wptynetv ovtania nastepuiacei treSci:

Dotvczv czefici 5 Przedmiotu zamdwieniu

W Specyfikacji technicznej przedmiotu zam6wienia, w czgSci 5 Zamawiajqcy opisal parametry laptopa 13" z systemem macOS,
jako przyklad podaj4c Macbook Air w niestandardowej konfiguracji.
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Pafstwa specyfikacji nowsz4 konstrukcj4.

- procesory w nowych modelach maj4 taklowanie od 1.lGHz (2-core i3) do max. 1.2GHz (4-core i7), podczas gdy wymagacie

minimum l.6Ghz
- wysokoSd nowych modeli to I ,61 cm, podczas gdy wymagacie wysokoSci do I ,56 cm

Link do opisu technicznego obecnych modeli:
https ://www.apple. com/pl/macbook-air/specs/

PYTANIE

l:

Czy Zamawiajqcy moae zmodyfikowai opis oczekiwanego laptopa w oparciu o obecn4 ofertg producenta?

ODPOWIEDZ l: Zamawiaj4cy modyfikuje cz. IV SIWZ- Specyfikacja technicztaprzedmiotu zam6wienia dot.
po modyfikacji w zal4czeniu.

W w/w specyfikacji dla czgsci 5 Zamawiai1cy napisal w wierszu akcesoria:
- Przew6d z USB-C na Lightning
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m)

- PrzejSci6wka z USB-C na USB
- Wieloportowa przejSci6wka z USB-C na cyfrowe AV
- Wieloportowa przejSci6wka z USB-C na VGA

czgSci 5. SIWZ

PYTANIE 2: Czy Zamawiaj4cy mial na mySli jedynie oryginalne akcesoria producenta laptopa, cry tez wymaga jedynie
akcesori6w kompatybi lnych i akceptuj e r ozw iqzania innych producent6w?
ODPOWIEDZ 2: Zamawiaj4cy wymaga akcesori6w zgodnych zzapisami w specyfikacji.
PYTANIE 3: JeheliZamawiaj4cy wymaga jedynie akcesori6w kompatybilnych i akceptuje roztti4zania innych producent6w to
proszg o sprecyzowanie opisu wieloportowych przejSci6wek na cyfrowe AV i na VGA - ile i jakich port6w wyjSciowych maj4
miei te akcesoria?
ODPOWIEDZ

3: Zamawiajqcy

wymaga akcesori6w zgodnych

z

zapisami

w specyfikacji.

Zl4cze cyfrowe Audio-Video

jednomaczrie wskazuje na interfejs typu HDMI.

PYTANIE 4: Jakiego koloru laptopa oczekuje Zamawiaj4cy?
ODPOWIEDZ 4: Parametry sprzgtu zostaty okreSlone w cz. IV SIWZ

-

Specyfikacja techniczna przedmiotu zam6wienia.
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