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Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego, poniżej przedstawiam treść 

złożonych pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie 1. 

Dotyczy: Stacji dokującej 

Czy Zamawiający dopuści stację dokującą, która nie posiada dedykowanego złącza blokady 

„Kensington” lub „Noble Lock”,  w zamian za dostarczenie w ramach oferty wraz ze stacją 

dokującą zabezpieczenia marki Kensington z linką stosowanego do urządzeń bez złącza typu 

„Kensington”? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, oczekuje dowolnego, 

zintegrowanego w obudowie stacji dokującej złącza blokady – podane typy "Kensington" lub 

"NobleLock" są jedynie przykładem.  

Zamawiający nie oczekuje dostarczenia wraz ze stacją, ani z laptopem, linki zabezpieczającej. 

 

Pytanie 2. 

Dotyczy: Stacji dokującej 

Czy Zamawiający dopuści stację dokującą wyposażoną w cyfrowe wyjście audio SPDIF zamiast 

złącza audio typu jack lub czy dopuszczalna jest stacja dokująca bez złącz audio? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści dostarczenie stacji dokującej z wyjściem cyfrowym audio SPDIF, pod 

warunkiem dostarczenia wraz ze stacją dokującą, odpowiednich adapterów umożliwiających 

podłączenie standardowych słuchawek - jack 3,5 mm i mikrofonu. 

Zamawiający jednocześnie wskazuje, że adaptery, podobnie jak dostarczany przedmiot 

umowy, muszą być fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej, wolne od wad fizycznych i 
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prawnych oraz roszczeń osób trzecich, jak również muszą być dopuszczone do obrotu na 

terytorium UE. 

 

Pytanie 3. 

Dotyczy: Klawiatury 

Czy Zamawiający dopuści klawiaturę bez podświetlenia, w zamian za klawiaturę chroniącą przed 

rozlaniem płynów?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia laptopów z klawiaturą bez podświetlenia. 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej  
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