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WYJAŚNIENIA 

TREŚCI SPECYFIKACI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa stacji roboczych z systemem 

operacyjnym oraz pakietem biurowym dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie" - SPRAWA 

WSA-ZP-18/2014 działając zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) - udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie nr 1 

Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuści komputery: 

1) posiadające maksymalną wysokość (obudowa w pozycji poziomej) równą 102 mm ; 

2) posiadające zasilacz wewnętrzny o mocy max 255W, zasilany z sieci 230VAC 50/60 Hz prądu zmiennego i 

efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% ; 

3) głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w 

pozycji operatora w trybie pracy jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 24 dB ? 

Dopuszczenie przez Zamawiającego tych nieznacznych rozbieżności pozwoli na zaoferowanie sprzętu różnych 

producentów, co wpłynie na konkurencyjność składanych ofert. 

Odpowiedź na pytanie 1 

Zamawiający nie wyraża zgodny na wprowadzenie zmian do SIWZ w rzeczonym zakresie. 

Pytanie nr 2 

Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji 

operatora w trybie pracy jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 23 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z 

raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę). Czy Zamawiający dopuści samo 

oświadczenie producenta komputera z raportem badawczym wystawionym przez niego? 

Odpowiedź na pytanie 2 

Zamawiający nie wyraża zgodny na wprowadzenie zmian do SIWZ w rzeczonym zakresie. 

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. Zamawiający nie 

przedłuża terminu składania ofert. 
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