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 BIURO FINANSÓW 
        Warszawa, dnia 9.06.2017r.        
CBA/F-WZP/1131/2017 

 
 
Do uczestników postępowania 
  

    
 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonym na dostawę materiałów, wyposażenia i akcesoriów teleinformatycznych, nr 
sprawy 9/>PU/2017/EMi 

 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz 2016 poz. 831 i 1020), w załączeniu przekazuję treść 
pytań wraz z odpowiedziami.  
 
 
Pytanie 1   
Czy w zadaniu nr 1 Zamawiający zgodziłby się usunąć z pozycji 5 zapis: Pamięć 
podręczna: 32MB dla dysku zewnętrznego? Większość producentów nie podaje w swojej 
specyfikacji technicznej pamięci podręcznej dla dysków zewnętrznych USB w związku z 
tym ciężko jest zweryfikować taką informację na stronie producenta. To z kolei utrudnia 
złożenie konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź 
Odpowiadając na powyższe pytanie  Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp,  
dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ  w poniższym zakresie: 
 
Modyfikacja 1 
W SIWZ, załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, w zadaniu nr 1 z pozycji 5 
zostaje wykreślony zapis: 
„ pojemność podręczna:32 MB” 
 
Pytanie 2 
Czy w zadaniu nr 1 Zamawiający w pozycji 7 dopuściłby pendrive o pojemności 16GB o 
prędkości odczytu 90 MB/s, prędkości zapisu 25 MB/s z interfejsem USB 3.0 ? 
Chcielibyśmy zaoferować pamięć o większej pojemności i o wyższej pojemności odczytu 
z tym, że prędkość zapisu byłaby o 5MB/s niższą niż minimalna. W związku z 
powyższym czy Zamawiający zgodziłby się nieco zmienić siwz w tym zakresie i dopuścić 
pamięci o prędkości zapisu: min. 25 MB/s zachowując pozostałe zapisy bez zmian? 
Odpowiedź  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 3 
Czy w zadaniu nr 1 w pozycji 8 Zamawiający wymaga, aby adapter MicroSD/USB 3.0 był 
fabrycznie w komplecie z kartą pamięci (tego samego producenta) czy też można 
zaoferować adapter innej firmy niż Karta pamięci MicroSD ? 
 



2 
 

 
 
Odpowiedź  
Zamawiający nie wymaga aby adapter i karta pamięci była tego samego producenta. 
 
 
Powyższe odpowiedzi i modyfikacje są wiążące dla stron postępowania.  
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