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BTC/FH/3154/281/2019/P Piaski, dnia 13.08.2019r.

Dotyczy: wyjasnienia tresci SIWZ w Post^powaniu zakupowym prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego nr BTC/FH/2660/663/2019/P pn.: ,,Dostawa zestawow komputerowych"

Pytanie 4: Czy Zamawiaj^cy moze przestac formularze oferty i zatqcznikow w wersji edytowalnej ?

Odpowiedz: Zamawiaj^cy wymaga ztozenia oferty na Formularzu ofertowym Wykonawcy

znajduj^cym si^ na stronie internetowej. Zamawiajqcy nie udost^pni formularzy w wersji edytowalnej.

Pytanie 5: Czy w formularzu oferty w kolumnie wartosc netto musi bye podana do kazdej pozycji ?

Odpowiedz: Zamawiaj^cy wymaga wypetnienia Zafqcznika nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowego

Wykonawcy zgodnie z opracowanym wzorem. Zamawiajqcy wymaga podania wartosci netto dla

kazde] pozycji.

Pytanie 6: W pozyqach komputer przenosny v1, v2, v3 - klawiatura + mysz, bezprzewodowa, ztqcze

USB prosz? o doprecyzowanie tego zapisu, bezprzewodowa z USB?

Odpowiedz: W urzqdzeniach tego typu mimo, iz sq bezprzewodowe, znajduje si^ odbiornik sygnatu

bezprzewodowego. Zamawiajqcy jako USB zdefiniowat ztqcze odbiornika, b^dqcego integralnq

cz^sci^ myszki bqdz klawiatury bezprzewodowej.

Pytanie 7: Czy do komputerow przenosnych Zamawiajqcy wymaga dostarczenia zewn^trznych

klawiatur oraz myszy dodatkowo wyprodukowanych przez producenta, czy nie ma tu bf^du ze strony

Zamawiajqcego i te zapisy powinny bye usuni^te?

Odpowiedz: Zamawiajqcy informuje, ie w zapisie nie ma bt$du. Wymagane jest dostarczenie

klawiatur i myszek tego samego producenta co zestaw komputerowy.

Pytanie 8: W komputerze przenosnym V2 o przekqtnej 14 cali Zamawiaj^cy wymaga klawiatury

numerycznej, w tego typu komputerach brak Jest klawiatury numerycznej ze wzgl^du na wielkosc.

Czy w tej pozycji takze nie ma bf^du?
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Odpowiedz: Zamawiajqcy wymaga zaoferowania dla komputera v2 dodatkowej klawiatury

bezprzewocfowej zawieraj^cej blok numeryczny. Zapls nie mowi, iz sam komputer przenosny ma bye

wyposazony w klawiatur? z biokiem numerycznym.
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