
 

Łódź, dn. 28.07.2011 r. 

 

Do wszystkich, którzy pobrali treść SIWZ. 

 

 

Dotyczy sprawy nr 9/ZP/KOMP/2011 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  

ORAZ  

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ 

(cz. 2) 

 

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 monitor 20’’ bez wymaganego dokumentu TCO 03 ? 

 

Odpowiedź:  

TAK 

 

 

Pytanie nr 2. 

Czy Zamawiający dopuści dysk zewnętrzny posiadający 8MB pamięci podręcznej ? 

 

Odpowiedź:  

TAK 

 

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 „Monitor ciekłokrystaliczny (1 sztuka)” w wierszu „Certyfikaty 

i standardy”: 

 

JEST: 

 Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 

 Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 14001 

 Deklaracja zgodności CE 

 Certyfikat TCO 03 dla oferowanego monitora 

 Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami Energy Star 

 

POWINNO BYĆ: 

 Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 

 Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 14001 

 Deklaracja zgodności CE 

 Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami Energy Star 

 

 

 



W Załączniku nr 1 do SIWZ w Tabeli „Monitor ciekłokrystaliczny (1 sztuka)” w wierszu „Czas reakcji 

matrycy”: 

 

JEST: 

Nie więcej niż 2 ms 

 

POWINNO BYĆ: 

Nie więcej niż 5 ms 

 

 

W Załączniku nr 1 do SIWZ w Tabeli „Akcesoria dodatkowe” w wierszu „Dysk zewnętrzny”: 

 

JEST: 

2,5", o pojemności nie mniejszej niż 500GB, zasilany tylko z portu/ów USB (bez konieczności 

podłączania dodatkowego zasilania z sieci), o prędkości obrotowej minimum 7200 RPM, w pełni 

wspierający standard USB 2.0, posiadający przynajmniej 16MB pamięci Cache wraz z okablowaniem 

umożliwiającym podłączenie do komputera 

 

POWINNO BYĆ: 

2,5", o pojemności nie mniejszej niż 500GB, zasilany tylko z portu/ów USB (bez konieczności 

podłączania dodatkowego zasilania z sieci), o prędkości obrotowej minimum 7200 RPM, w pełni 

wspierający standard USB 2.0, posiadający przynajmniej 8MB pamięci Cache wraz z okablowaniem 

umożliwiającym podłączenie do komputera 

 

 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż w Załączniku nr 1 do SIWZ słowo „niezgorszych” zastępuje się 

słowem „nie gorszych”.  

 

 

 

 

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. 05.08.2011 

r. do godz. 10:00 i oznakować następująco: 

„Dostawa sprzętu komputerowego” 

Nr sprawy 9/ZP/KOMP/2011 

Nie otwierać przed 05.08.2011. 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 05.08.2011 r. godz. 10:30 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje iż na podstawie Art. 38 ust. 6 przedłuża termin składania 

ofert do dnia 05.08.2011 r. do godz. 10:00 


