Zegrze, dnia 5 lutego 2016 r.
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: ZP-4-16-WIŁ

Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym (05-130),
ul. Warszawska 22A, działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164),
zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
„Dostawę sprzętu komputerowego” – nr sprawy ZP-4-16-WIŁ, wpłynęły zapytania od
Wykonawców.
Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:
„W opisie laptopa ma być procesor liczba rdzeni 4 częst. Min 2,6GHz wielkość pamięci
Cache L2 lub 13 8192 kB. Procesory i7 do komputerów stacjonarnych mają taki cache
do laptopów występują procesory i7 z cache 6MB. Czy zamawiający dopuści procesor
z Cachem L2 lub L3 6MB (6144kB). Jeżeli tak to proszę o wydłużenie o 1 dzień
terminu składania ofert”
Odpowiedź:
Zamawiający w pozycji 2 Formularza techniczno – cenowego dopuszcza procesor
z pamięcią cache L2 i L3 min. 6MB.

Doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie nr 2 wyjaśnień z dnia 4.02.2016 r.:
„Bardzo proszę o wyjaśnienie treści zapytania przetargowego – brak jest dysku
twardego w specyfikacji Zestawu komputerowego. W specyfikacji podanego przez
Państwa laptopa w tym przedziale przekątnej matrycy o tych parametrach podanych
przez Państwa laptop nie występuje jedynie przy 17 calach. Proszę
o pilną odpowiedź."
Odpowiedź:
Zamawiający w pozycji 1 Formularza techniczno -cenowego nie zamawia dysku
twardego.
Zamawiający w pozycji 2 Formularza techniczno -cenowego dopuszcza dostawę
laptopa z 17” matrycą.

Wojskowy Instytut Łączności zawiadamia, iż termin składania ofert zostaje
przesunięty do dnia 9.02.2016 r. do godz. 13:00. Otwarcie ofert nastąpi
9.02.2016 r. o godzinie 13:15.
Informacja o zmianie terminów zamieszczona została w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu 5.02.2016 r. pod nr 25514-2016.
Zgodnie z treścią art. 27 ust. 2 ustawy Pzp proszę o potwierdzenie otrzymania
niniejszego pisma na nr faks: 22 782 21 34.

