
                                                                                                                       

Dostawa sprzętu IT - MW/ZP/1/PN/2019 
 

Warszawa, dnia 18.04.2019 r.  

MW/ZP/1/PN/2019 

Wszyscy Wykonawcy 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  pn.: Dostawa 
sprzętu IT” – nr ref. MW/ZP/1/PN/2019, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr  536047-N-2019 
w dniu 11.04.2019 r.  

Odpowiedzi na pytania – Zestaw 2.  Modyfikacja treści SIWZ 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (tekst 
jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego 
od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia poniżej 
zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami:  

Pytanie 1 
Proszę o wskazanie numeru seryjnego serwera który ma zostać rozbudowany.  
Odpowiedź:  
Numer seryjny serwera: CZ24270BF7. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający dopuści monitory typ 2 (27 cali) posiadające następujące parametry: 

Typ:  
Monitor LCD, panoramiczny  
Rodzaj matrycy:  
IPS, matowa,  
Typ podświetlenia:  
LED  
Przekątna monitora:  
Min. 27”, współczynnik proporcji 16:9  
Rozdzielczość:  
2560 x 1440 pikseli przy 60Hz  
Kąty widzenia:  
Pionowo min. 178 stopni, poziomo min. 178 stopni  
Minimalna jasność:  
350 cd/m2  
Minimalny kontrast:  
Statyczny 1000:1  
Dynamiczny 10 000 000:1  
Typowy czas reakcji:  
Maks. 5 ms  
Odwzorowanie przestrzeni barw:  
min. Adobe RGB: 99%  
min. DCI-P3: 98%  
Złącza wbudowane:  
Min: 1 x 24-pin DVI-D,  
Min: 1 x HDMI 1.4,  
Min: 1 x Display Port 1.2,  
Min: 3 x USB 3.0 + 1 USB 3.1 tyc-C 
Wymagana ilość nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.  
Pobór mocy w trybie gotowości:  
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maks. 0,5 W  
Maksymalny pobór mocy:  
max. 96 W  
Typowy pobór mocy:  
max. 45 W  
Regulacja położenia ekranu:  
Regulacja wysokości min. 15 cm, pochylenie min. -5 stopni do min. +22 stopni, obrót min. +/-45 
stopni, pivot 90 stopni 
Zabezpieczenia:  
Gniazdo typu Kensington Lock Lub równoważny  
Certyfikaty i standardy:  
CB, TUV/GS, CE, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, TUV/Ergonomics, TUV/Color Accuracy 
(Quick Stability), RCM, EAC, RoHS, WEEE, lub równoważne przez co Zamawiający rozumie certyfikaty , 
które są analogiczne do zakresu. Przez analogiczny Zamawiający rozumie analogiczną dziedzinę 
merytoryczną, której dotyczy certyfikat, analogiczny stopień poziomu kompetencji. Zamawiający 
dopuszcza przedłożenie wydruku ze strony internetowej  
Kolor:  
Czarny  
Dołączone akcesoria:  
Kabel zasilający,  
Kable sygnałowe  
DVI-D - DVI-D  
Mini Display Port – Display Port  
Kabel USB  
Waga:  
Maks. 8,9 kg  
Wymagania dodatkowe:  
Możliwość zamontowania monitora na ścianie ( vesa 100 x 100 mm ),  
zasilacz wbudowany w monitorze,  
Fabryczna kalibracja obejmująca 99% gamy kolorów sRGB pozwala cieszyć się niezawodnym 
odwzorowaniem barw we wszystkich projektach – już po pierwszym włączeniu monitora.  
stabilizacja jasności.  
Gwarancja producenta:  
Min. 60 miesięcy w miejscu instalacji. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.  

Odpowiedź: 
Zamawiający wymogi SIWZ pozostawia bez zmian. 
 
Pytanie 3 
Komputer przenośny – 6 sztuk ze stacjami dokującymi: 
Czy Zamawiający dopuści stacje dokujące producenta komputera posiadające 4x USB 3.0 – z naszej 
wiedzy nie posiadają one portów 4x USB 3.1 
Odpowiedź 
Zamawiający wprowadza zmianę portów USB w stacjach dokujących dedykowanych dla komputerów 
przenośnych 6 sztuk  z portów 4x USB 3.1 na   porty 4x USB 3.0. 
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