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Wrocław, dnia 5 lipca 2019 r.
Znak sprawy: Z-2502 —9/19

Do Wykonawców

Dot. odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod
nazwą Dostawa laptopów dla sądów apelacji wrocławskiej.
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, występujący w niniejszym postępowaniu jako Zamawiający,
działając zgodnie z art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.
U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) przekazuje odpowiedzi na pytania do SIWZ.
Pytanie nr 1

Dotyczy: Nazwa Urządzenia: Komputer przenośny standardowy (fabrycznie nowy nie używany).
Identyfikator: T-05-02-01-011
Wymagania dotyczące baterii i zasilania:
Czy Zamawiający dopuści komputer przenośny wyposażony w baterie 45Wh umożliwiająca pracę
przy braku zewnętrznego zasilania przez minimum 12 godzin?
Odpowiedź na pytanie nr 1.

—ak, Zamawiający dopuści baterię o pojemności co najmniej 45 Wh umożliwiającą pracę przy braku

zewnętrznego zasilania przez minimum 12 godzin. Stosowna zmiana jest zawarta w Zaktualizowanym
Załączniku nr 1.1 do SIWZ, w załączeniu.
Pytanie nr 2
Nazwa Urządzenia: Komputer przenośny ponadstandardowy (fabrycznie nowy nie używany).
Identyfikator: T-05-02-02-011
Waga i wymiary:
Czy Zamawiający dopuści komputer przenoś ny o wadze 1.7 kg w zaoferowanej konfiguracji mierzona
bez zasilacza i napędu optycznego? Niewielka zmiana ciężaru pozwoli zaoferować komputer
przenośny w znaczniej niższej cenie.
Odpowiedź na pytanie nr 2

—ak, Zamawiający dopuszcza urządzenie o wadze nie większej jak 1,7 kg w zaoferowanej konfiguracji

mierzona bez zasilacza i napędu optycznego.
Pytanie nr 3

Dotyczy: Komputer przenoś ny standardowy T-05-02-01-011 / Tabela pozycja nr 13. / Wymagania
dotyczące baterii i zasilania.
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Czy Zamawiający zaakceptuje komputer przenośny wyposażony w baterię o pojemności 45Wh
umożliwiającą pracę przy braku zewnętrznego zasilania przez 10h i 30min ?
Zgoda Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie większej ilości rozwiązań markowych producentów
sprzętu, co przyczyni się do poprawy konkurencyjności postępowania.
Odpowiedź na pytanie nr 3.
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr ł.
W załączeniu Zaktualizowany Załącznik nr 1.1 do SIWZ — Formularz Produktowy.
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