
 
Łódź, dn. 22.07.2011 r. 

 
Do wszystkich, którzy pobrali treść SIWZ. 

 
 
Dotyczy sprawy nr 9/ZP/KOMP/2011 
 
 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  
ORAZ  

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ 
 
 

Zamawiający Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” w Łodzi, działając 
na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r.Nr 113 poz. 759 wraz z późniejszymi zmianami) zwanej dalej - 
ustawą pzp- niniejszym udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców. 
 
Pytanie nr 1. 
Czy Zamawiający dopuści drukarkę laserową kolorową bez wsparcia dla systemów MS Win 
NT i Linux? 
Odpowiedź: TAK 
 
Pytanie nr 2. 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wielofunkcyjne 

- bez wsparcia dla systemów MS Win NT 4,0 i ME 
- -gramatura papieru 60-163 g/mkw.? 

Odpowiedź: TAK 
 
 
Pytanie nr 3: 
Czy Zamawiający dopuści monitor LCD 20” bez wejścia słuchawkowego? 
Odpowiedź: Monitor musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w 
SIWZ i m.in. posiadać minimum 1 interfejs miniJack. 
 
 
Pytanie nr 4: 
Czy Zamawiający dopuszcza Laptop-konfiguracja 2 posiadający poniższe cechy: 
 
 - 3 złącza USB (ewentualnie dodatkowy rozgałęźnik USB) 
 - przekątna 14" a co za tym idzie rozdzielczość 1366x768 
 - taktowanie pamięci 1066 MHz 
 - replikator bez złącza PS/2 i modemu 
 - kamera 1,3Mpiks 
Odpowiedź: NIE. Laptop musi spełniać wymagania opisane w SIWZ. 

 
 
 
 
 
 



Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp, jednocześnie informuje o modyfikacji treści 
SIWZ do przetargu nr 9/ZP/KOMP/2011 na „Dostawę sprzętu komputerowego”. 
 
W Załączniku nr 1 do SIWZ w Tabeli „Drukarka laserowa kolorowa A3 (1 sztuka)” w wierszu 
„Obsługiwane systemy operacyjne”: 
 
JEST: 
Co najmniej: 

• Microsoft Windows NT 4.0/ME 
• Microsoft Windows XP/Vista/7 w wersjach 32 i 64 bitowych 
• Linux 
• MacOS 10.4.X 
 

POWINNO BYĆ: 
Co najmniej: 

• Microsoft Windows XP/Vista/7 w wersjach 32 i 64 bitowych 
• MacOS 10.4.X 

 
 
W Załączniku nr 1 do SIWZ w Tabeli „Monochromatyczne laserowe urządzenie 
wielofunkcyjne (1 sztuka)” w wierszu „Obsługiwane systemy operacyjne”: 
 
JEST: 
Co najmniej: 

• Microsoft Windows NT 4.0/ME 
• Microsoft Windows XP/Vista/7 w wersjach 32 i 64 bitowych 
• Linux 
• MacOS 10.4.X 
 

POWINNO BYĆ: 
Co najmniej: 

• Microsoft Windows XP/Vista/7 w wersjach 32 i 64 bitowych 
• Linux 
• MacOS 10.4.X 
 

 
W Załączniku nr 1 do SIWZ w Tabeli „Monochromatyczne laserowe urządzenie 
wielofunkcyjne (1 sztuka)” w wierszu „Drukowanie”: 
 
JEST: 

• Rozdzielczość wydruku co najmniej 1200x1200  
• Prędkość nie mniej niż 30 stron na minutę 
• Automatyczny druk dwustronny (dupleks) 
• Obsługiwane rodzaje nośników: 

o papier formatu A4 o gramaturze w zakresie 60-230 g/m^2 lub szerszym 
o folia 
o etykiety 
o koperty 

• Podajnik na co najmniej 250 kartek 
 
 
 



 
POWINNO BYĆ: 

• Rozdzielczość wydruku co najmniej 1200x1200  
• Prędkość nie mniej niż 30 stron na minutę 
• Automatyczny druk dwustronny (dupleks) 
• Obsługiwane rodzaje nośników: 

o papier formatu A4 o gramaturze w zakresie 60-163 g/m^2 lub szerszym 
o folia 
o etykiety 
o koperty 

• Podajnik na co najmniej 250 kartek 
 

 
W Załączniku nr 1 do SIWZ w Tabeli „Serwer konfiguracja 2 (1 sztuka)” w wierszu 
„Procesor”: 
 
JEST: 
Co najmniej jeden, co najmniej dwurdzeniowy procesor dedykowany do serwerów, o 
wydajności nie mniejszej niż 2837 według benchmarku Passmark 
(http://www.cpubenchmark.net/) 
 
POWINNO BYĆ: 
Co najmniej jeden, co najmniej dwurdzeniowy procesor o wydajności nie mniejszej niż 2837 
według benchmarku Passmark (http://www.cpubenchmark.net/) 
 
 
W pkt. 9 SIWZ „TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY” 
 
JEST: 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (I piętro, pokój 120 - Sekretariat) do dnia. 
25.07.2011 r. do godz. 10:00 i oznakować następująco: 

„Dostawa sprzętu komputerowego” 
Nr sprawy 9/ZP/KOMP/2011 

Nie otwierać przed 25.07.2011. godz. 10:30” 
 

POWINNO BYĆ: 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (I piętro, pokój 120 - Sekretariat) do dnia. 
29.07.2011 r. do godz. 10:00 i oznakować następująco: 

„Dostawa sprzętu komputerowego” 
Nr sprawy 9/ZP/KOMP/2011 

Nie otwierać przed 29.07.2011. godz. 10:30” 
 

 

W pkt. 10 SIWZ „ MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT”. 

JEST: 

Otwarcie oferty nastąpi w siedzibie Zamawiającego (I piętro, pokój 120 – Sala Konferencyjna) 
w terminie 25.07.2011 r. godz. 10:30 

 



POWINNO BYĆ: 

Otwarcie oferty nastąpi w siedzibie Zamawiającego (I piętro, pokój 120 – Sala Konferencyjna) 
w terminie 29.07.2011 r. godz. 10:30 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje iż na podstawie Art. 38 ust. 6 przedłuża termin 
składania ofert do dnia 29.07.2011 r. do godz. 10:00 


