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Dotvczv: postępowania prowadzonego W trybie przetargu nieograniczonego na ,,dostawę sprzętu
komputerowego"

W aruiązku z prowadzonym postępowaniem przetargowym do Miejskiego ośrodka Pomocy
Społecznej 

-w 
Gdańsku wpłynęły pytania dotyczące zapisów Specyfikacji lstotnych WarunkÓw

ZamÓwienia.DziałĄąc w trybie art. 38 ust.2 ustawy zdnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień
pub|icznych (t.j. Dz. U. z2Oo7 r. Nr 223, poz. 1655), ponizej przedstawiamy treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie w szczegółowym opisie zamówienia - zadanie nr 2 pozyĄa 14- obudowa: Czy
intencją zamawiającego był zapis min. 305 W czy max 305 W?

odpowiedź:

lntencją Zamawiającego było ograniczenie mocy zasilacza do 305W fiednostkl centra|ne
zoptymi|izowane w zakresie poboru mocy). W związku z powyższym wymagany jest
podzespół o mocy max. 305 W.

Pytanie 2:

Proszę o wyjaśnienie w szczegÓłowym opisie zamówienia- zadanie nr 1 pozycja 10- napęd FDD: Czy
moz|iwa uyłaoy zmianazamiaJt [1,44 MB; 3.5'' wewnętrzny] na zapis [,1.44 MB; 3,5'' zewnętrzny]?

odpowiedŹ:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania napędu FDD zarówno w formie napędu

wewnętrznego jak i zewnętrznego.

Pytanie 3:

Proszę o wyjaśnienie w szczegÓłowym opisie zamówienia- zadanie nr 1 pozycja 8- dyski twarde:

W związku źirudnoŚcią skonfigurowania senrvera na dyskach SAs typu 400GB 15 K czy dopuszczają
państwb dyski SAS 4oo-GB 1Oi czy teŻw zutiązku zpov,tyŻszym _ na|ezy przyjąć dyski SAS 450GB 15

k?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopu szcza moż|iwości obniżenia parametrów dysków twardych opisanych
* s.c'egółbwym opisie zamówienia (w związku z powyższym wańość 400GB należy

traktować jako minimaln{.

Treść od powiedzi jest wiążąca d la wszystkich uczestn i ków postępowan ia'

fiPQ&€firt.
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