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 Warszawa, 08.03.2018 r. 

 

 

KOMUNIKAT nr 5 

 

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego 

postępowania nr 103/ZZ/AZLZ/2017, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa sprzętu 

komputerowego, akcesoriów komputerowych i akcesoriów do drukarek, wpłynęły pytania 

Wykonawców, na które Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) 

zwanej dalej ustawa pzp udziela następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1 

dot. pamięci RAM typ 1 – wskazaliście Państwo, że pamięć musi być kompatybilna z 

komputerami Dell Latitude. Proszę o doprecyzowanie o jakie modele chodzi, gdyż podana 

informacja nie jest jednoznaczna; 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający doprecyzowuje: 

Pozycja 19. Pamięć RAM typ 1 do rozbudowy istniejącego systemu komputerowego 

L.p. 4. Kompatybilność.  

Pamięć musi być kompatybilna z komputerami Dell  Precision Mobile Workstation 5510 

 

Pytanie nr 2 

dot. Dysków SSD Typ 5 i Typ 6 – proszę o doprecyzowanie czy chodzi o dyski 2,5" NVMe, 

czy też HHHL NVMe? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający doprecyzowuje:  

 

Pozycja 17. Dysk SSD typ 5 – wymagane minimalne parametry techniczne: 

L.p. 1. Rodzaj Parametru: Dysk SSD PCIe (HHHL NVMe) 

 

Pozycja 18. Dysk SSD typ 6 – 5 sztuk – wymagalne minimalne parametry techniczne 

L.p. 1. Rodzaj parametru: Dysk SSD PCIe (HHHL NVMe). 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w zakresie wymaganej ilości sztuk 

Dysków SSD typ 6 z 3 na 5 sztuk. 

 

Pytanie nr 3 

dot. notebooków szt. 10 – proszę o informację, czy dopuszczą Państwo notebook światowego 

producenta z baterią o mniejszej pojemności, jednakże zapewniającą pracę min. 10h, przy 

zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów. Obecnie producenci sprzętu odchodzą od 

baterii 6-cell. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 4 

Z odpowiedziach udzielonych przez producenta oraz serwis firmy HP informuję, iż w pozycji 

LP 160 Części zamienne do drukarki monochromatycznej HP LaserJet 5200tn  Pas 

Transferowy (image belt) – 10 szt oraz pozycji Lp. 165 Części zamienne do drukarki 

monochromatycznej HP LaserJet 5000tn  Pas Transferowy (image belt) – 2 szt. obydwa te 

elementy nie występują w drukarkach. 

Konstrukcja powyższych modeli drukarek nie uwzględnia elementu jakim jest pas 

transferowy (image belt). 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje zapisy Opisu przedmiotu zamówienia, Formularza parametrów 

technicznych oraz Formularza cenowego, poprzez usunięcie części Pas Transferowy (image 

belt)  przy drukarce monochromatycznej HP LaserJet 5200tn oraz drukarki 

monochromatycznej HP LaserJet 5000tn. 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany formularza cenowego, 

formularza parametrów technicznych oraz opisu przedmiotu zamówienia w pozycjach: 1, 2, 

17, 18, 19, 160, 165. Zaktualizowane dokumenty stanowią załączniki do niniejszego pisma. 

 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 

2) Załącznik nr 7a – formularz cenowy 

3) Załącznik nr 7b – wzór formularza parametrów technicznych 

 

 


