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Wykonawcy ubiegajqcysię
o udzieIeniezamówienia
publicznego

DOTYCZY:Przetargnieograniczonyna:
czĘŚĆt DoSTAWĘSPRZĘTUKoMPUTERoWEGoWRAZZ oPRoGRAMoWANIEM
|t INSTALACJĘ
czĘśĆ
| KoNFlGURACJĘ
SPRZĘTUKoMPUTERoWEGo,
tll
PRZEPRoWADZENIE
czĘŚĆ
sZKoLEŃ ,,PoDSTAWY
SYSTEMUoPERACYJNEGo| |NTERENETU
zESZCąEG)LNYMUWZGLĘDNIENIEM
WG
ASPEKTUBEZP|ECZNEGo
KoRZYSTAN|A
Z INTERENTU"
PROGRAMU,
OPISANEGO
czĘŚc tV ZAKUP USŁUG| |NTERNETUWRAZ Z AKTYWACJĄDLA 1o4 GoSPoDARSTW DoMoWYcH
w ramach realizowanegoprojektu pn. ,,eRodzina - likwidacjabarier wykluczeniacyfrowego na
obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego"w ramach Programu OperacyjnegoInnowacyjna
Gospodarka,Dziatanie8.3 Przeciwdziałanie
wykIuczeniu
cyfrowemu- eIncIusion.

Działajqc
na podstawieart. 38 ustawyz dnia 29 styczniaf004 r. Prawo zamówień pub|icznych
( D z .U . z 2 0 1 3 , p o z . 9 0 7z p o ź n z. m . ) ,u d z i e | a m
o d p o w i e d zni a :
Pytanie1. Rodzajproduktu:czy Zamawiajqcy
zgodzisię na dostarczenienotebookówz ekranemTFT
HD LEDmin. ].5.6,,
o rozdzielczości
min 1366x 768,matryca matowaAG.
odpowiedź
Zamawiajqcy
nie zmieniazapisówSIWZ.
Pytanie 2. Wydajność
ob|iczeniowa:czy Zamawiajqcyzgodzi się na dostarczenienotebooków z
procesoremtaktowanymco najmniej2,4GHz,pamięćcache L3 3MB osiqgajacyw teściePassmark
PerformaceTest3000 punktów PassmarkCPU Mark http://www.passmark.com/products/pt.htm.
odpowiedź
Zamawiajqcy
nie zmieniazapisówS|WZ.
zgodzisię na dostarczenienotebookówbez
Pytanie3. Parametrypamięcimasowej:czy Zamawiajqcy
min 32GB.
dodatkowejpamięciSSD0 wieIkości
Dotyczy:DostawasprzętukomputerowegoWraz z oprogramowaniemw ramach rea|izacjiprojektu
pn.: ,,eRadzina- likwidacja barier wykluczenia cyfrowego za obszarze mmm; PigzrBmwfg
ramach Programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka, Działanie8.3
Przeciwdziata
nie wykluczeniucyfrowemu - cinclusion.

TrybunaIskim,,w

odpowiedź
Zamawiajqcy
nie zmieniazapisówS|WZ.
Pytanie4. Dotyczy:Części
|: Dostawasprzętukomputerowego
Wrazz oprogramowaniem'
W zwiqzku
(104
z faktem,iżdostawanotebooków
szt.)będzied|agospodarstwdomowychczy notebookibędq
użyczane
a późniejprzekazywanebeneficjentem
ostatecznym?jeś|i
tak to czy Zamawiajqcy
w pozycji
Notebook [104 szt.) wymaga do systemu operacyjnegoMicrosoft Windows 7 Professional
L
dodatkowejIicencjiWindows
RentaIumoż|iwiajqcej
użyczenie
oprogramowania
Gospodarstwom
Domowym?
odpowiedź
Zamawiajqcyuwzg|ędnił
zmiany w opisie przedmiotuzamówieniadot. częściI Dostawa sprzętu
komputerowego
wraz z oprogramowaniem.
Pytanie 5 ZamawiajqcyW CzęściI DostawasprzętukomputerowegoWraz z oprogramowaniemW
pozycji3 - Pakiet biurowy oEM (121 szt.)umieścił
zapis:Microsoftoffice 2013 dIa Użytkowników
domowych i Uczniów 32l 64 bit PL. Ze wzg|ęduna sposób przekazaniapowyzszegosprzętu
gospodarstwomdomowym czy Zamawiajqcyomyłkowoumieścił
zapis dotyczqcypakietu Microsoft
office 2013 dIa użytkownikówDomowych i Uczniów. Według zasad IicencjonowaniaIicencji
Microsoftw przypadkugdy oprogramowaniejest uzyczanea późniejprzekazywanepowinienbyć
sposób |icencjonowaniaw wersji MOLP. W zwiqzku z powyzszym czy Zamawiajqcyzmieni się
powyzszyzapisna zgodnyz zasadamilicencjonowania
w projekcie8.3 ?
odpowiedź
Zamawiajqcyuwzg|ędnił
zmiany w opisie przedmiotuzamówieniadot. częściI Dostawasprzętu
komputerowego
wraz z oprogramowaniem.

Zmiana w opisie przedmiotu zamówienia na część
l DosTAWĘ sPRzĘTU KOMPUTEROWEGOWRAZ
Z OPROGRAMOWANIEM
3. Pakietbiurowv(121szt)
Pakiet biurowy, składajqcysię z co najmniej dedykowanychapIikacjiedytora tekstu, arkusza
programudo prowadzeniaprezentacji,umoż|iwiajqcych
kalku|acyjnego,
otwieranie,edycję i zapis
dokumentóww formatach.docxMicrosoftWord, 'xlsxMicrosoftExce|,.pptxMicrosoftPower Point,
umoz|iwiajqcy
tworzenie,wykonywaniei edycjęmakr oraz ap|ikacjizapisanychw językuVisua|Basic
for Applicationw dokumentach.xlsMicrosoftExcel,.docMicrosoftWord. Open Document
wyboru
Moż|iwość
automatycznejaktualizacjioprogramowaniaprzez internet z moż|iwościq
poprawek.
instalowanych

oprogramowanie i system operacyjny Wraz sprzętem komputerowym dostarczony w ramach
przedmiotowegoprzetargu będzie użyczonyprzez Miasto Piotrków Trybunalski na okres trwania i
realizacji5 lat: 104 gospodarstwom domowym oraz jednostkom organizacyjnymUrzędu Miasta
TrybunalskiegoPiotrkowa W ramach projektuz działania8.3 Po|G.
UWAGA zMIANA TERMlNU SKŁADAN!AoFERT!! !
Wyznaczamnowy termin na składaniaofert na dzień 23.I2.2oI3godzina09:00,miejsce:

UrzqdMiastaPiotrkowaTrybunalskiego
PasażRudowskiego
10
97-300PiotrkówTryb.
punktinformacyjny
otwarcleofert nastąpiw dniu 23.72,20t3r o godz.09:30
UrządMiastaPlotrkowaTrybuna|skiego
PasażRudowskiego
10
97-300PiotrkówTryb.
nr 317.
Wykonawcazobow!ązanyjest do wniesieniawadium do dnia 23,12,2Ot3 r. do godz. 9:00

