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Do wszystkich wykonawców w postępowaniu  

Dotyczy postępowania na: Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek obsługiwanych  
tj.: BS w Kędzierzynie-Koźlu, DPS w Kędzierzynie-Koźlu, PCPR w Kędzierzynie-Koźlu oraz ZSTIO 

w Kędzierzynie-Koźlu 

 

W związku z zadanymi pytaniami udzielamy odpowiedzi jak niżej: 
 
Pytanie 1 
Dzień dobry, w związku z przetargiem na dostawę sprzętu komputerowego mam pytanie odnośnie 
części nr III. W punkcie nr 2 Zamawiający podaje model notebooka ASUS ExpertBook P2540FA-
DM0562R który jest wycofany z produkcji. Czy zamawiający dopuści nowszego notebooka ASUS 
ExpertBook z procesorem i3-1115G4 lub i5-1135G7 o modelach odpowiednio: B1500CEAE-
BQ0087R  lub   B1500CEAE-BQ0024R  ? 
 
Odpowiedź 1   
Zamawiający informuje, iż w specyfikacji w Druku nr 1 w części nr III poz.2 został zmieniony model 
z ASUS ExpertBook P2540FA-DM0562R, który został wycofany z produkcji na model Laptop  
HP 250 G8 i5-1135G7 15.6inch FHD 8GB 256GB SSD UMA WiFi BT W10p64 warranty 3Y onsite 
(3V5P0EA#AKD) 
 
 
Pytanie 2 
Dzień dobry, mam jeszcze jedno pytanie odnośnie części nr IV. Przy komputerze stacjonarnym 
Lenovo V50s w rodzaju pamięci RAM piszecie Państwo SO-DIMM DDR4. W komputerze  
tym występuje pamięć DDR4 SDRAM. Proszę o uwzględnienie zmiany w specyfikacji dostaw 
(druk Nr 1). 
 
Odpowiedź 2   
Zamawiający informuje, iż w specyfikacji w druku nr 1 dla części nr IV zamówienia (ZSTIO) 
omyłkowo podał pamięć RAM dedykowaną dla Laptopa. W specyfikacji poprawiono pamięć  
RAM z SO-DIMM DDR4 na DDR4 SDRAM. 
 
 
 
W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zmienia druk nr 1- specyfikacja 
dostaw z podziałem na części. Ofertę w niniejszym postępowaniu należy złożyć 
na uaktualnionym druku nr 1 – specyfikacja dostaw z podziałem na części stanowiącym 
integralna część niniejszych odpowiedzi.  
 
 
Niniejsza informacja stanowi integralną część Zapytania ofertowego. 
Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienia powinien brać 
pod uwagę powyższą informację.  
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