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Pytanie z dnia 12.08.2020 r. 

 

1. Czy USB 3.1 Gen 1 zgodnie z nowym standardem nazewnictwa określany 

jako USB 3.2 Gen 1 jest dopuszczalny w proponowanej konfiguracji? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający podtrzymuję, że specyfikacja portów USB powinna zawierać 

aktualnie przyjęte nazewnictwo tj. USB 3.2 Gen 1. 

 

 

Pytania z dnia 13.08.2020 r. 

 

1. Dot. Załącznika nr 1 – strona 28 

Wykonawca gwarantuje dostarczenie sprzętu w terminie do 14 dni 

liczonym od dnia podpisania umowy. 

Dot. Ogłoszenia pkt 2  

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 30 dni od daty zawarcia 

umowy.  

Który termin jest obowiązujący/dopuszczalny przy realizacji tej dostawy? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający zmienia zapis w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik  

nr 2), pkt 3, str. 28 na „Wykonawca gwarantuje dostarczenie sprzętu  

w terminie do 30 dni liczonym od dnia podpisania umowy”. 

 

2. Dot. Ogłoszenia pkt 5.1 

System operacyjny Windows 10 Professional licencja wieczysta - 18 szt. 

lub równoważne.  

Czy te 18 licencji to mają być dodatkowe licencje? Z nośnikami? Bo  

w specyfikacji (w pkt 16) 18 sztuk laptopów jest wymóg również licencji 

Windows 10 professional  już preinstalowanych na tych notebookach. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że łączna ilość licencji Windows 10 Pro  

w zamówieniu wynosi 18 sztuk – preinstalowanych na laptopach. 
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3. Dot. Wykazu dostaw załącznik 3 

Do niniejszego wykazu załączamy dowody określające, czy te dostawy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

Bardzo proszę doprecyzować wymogi co do formy, treści i zawartości 

„dowodów", które Państwo dopuszczacie w tym postępowaniu. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że dowody, o których mowa w załączniku nr 3 

stanowią referencje. 

 

4. Dot. Ogłoszenia pkt 6. Sposób, miejsce i termin składania ofert . 

Z uwagi na przesłane pytania oraz proces dostarczenia dowodów dostaw 

wg. wymogów, na których doprecyzowanie oczekujemy – do kiedy może 

zostać wydłużony termin składania ofert ? 

 

Odpowiedź: 

 

 Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminy składania ofert. 
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