
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Postępowanie nr WB.2410.36.2018.RM 
 

Wrocław, dnia 05 listopada  2018 roku 
 

Uczestnicy Postępowania  
 

Dotyczy: postępowania nr WB.2410.36.2018.RM pn: Dostawa zestawów komputerowych (12szt), serwerów (4szt),komputera 

obliczeniowego (1szt) , monitorów (6 szt)  oraz akcesoriów komputerowych m.in. dysków wewnętrznych (16 szt),  dysków 

przenośnych (5szt) , macierzy dyskowych ( 2szt) laptopów/notebooków ( 19szt), drukarek laserowych (4 szt) urządzeń 

multimedialnych m.in. monitora interaktywnego (1szt), projektora multimedialnego (2szt), tablicy interaktywnej wraz z projektorem 

 ( 1zestaw) dla Wydziału Biotechnologii -  z podziałem na 6 zadań 

Zadanie 1: Dostawa zestawów komputerowych, drukarek, monitorów oraz akcesoriów i części komputerowych dla Wydziału 

Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Zadanie 2: Dostawa laptopów dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Zadanie 3: Dostawa laptopów dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Zadanie 4: Dostawa serwerów dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Zadanie 5: Dostawa serwera obliczeniowego i komputera dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Zadanie 6 – Dostawa sprzętu multimedialnego dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

o wartości nie przekraczającej 221 tyś euro, przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) 

 

 
Informacja nr 1 dla Wykonawców 

Uniwersytet Wrocławski, jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania, na które 

udziela się odpowiedzi w trybie art. 38 ust.1 i 2 Ustawy PZP. 

Pytania od Wykonawcy 1: 

Dotyczy postępowania WB.2410.36.2018.RM, zadanie nr 6 pn: Dostawa sprzętu multimedialnego dla Wydziału Biotechnologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Pytanie. W umowie istnieje zapis: „  Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy: wartość przedmiotu umowy, koszty opakowania, koszty ubezpieczenia w kraju i za granicą na czas transportu oraz koszty 

instalacji i szkolenia użytkowników - jeżeli wymaga tego przedmiot umowy.” 

 Czy w tym przypadku zamawiającemu chodzi tylko o dostawę sprzętu bez usługi montażu i szkolenia jak w opisie zadań? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga usługi montażu oraz przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi urządzeń. 
 



 

 

Pytania od Wykonawcy 2: 

Dotyczy zadania nr 4 pn:  Dostawa serwerów dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Pytanie: Z analizy dostępnych na rynku rozwiązań wynika, że tylko jeden model serwera spełnia wymagania odnośnie możliwości 

instalowania dwóch kart PCI o pełnej wysokości i długości oraz jednej typu "low-profile" w obudowie 1U, co w sposób znaczący 

ogranicza konkurencyjność potencjalnych ofert. W związku z powyższym Czy zamawiający dopuści rozwiązania umożliwiające 

instalacje 3 kart PCI typu low-profile? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania umożliwiającego instalację 3 kar PCI typu low-profile  i tym samym  
podtrzymuje zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia.  

 

Pytania od Wykonawcy 3: 

 

Dotyczy Zadania 1, poz.1, 2: Dostawa zestawów komputerowych, drukarek, monitorów oraz akcesoriów i części komputerowych 

dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Pytanie: Czy zamawiający w zadaniu 1 dopuszcza możliwość zaoferowania płyty głównej posiadającej jedno złącze PS/2 typu 
combo ? 

Odpowiedź:  Tak,  Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania płyty głównej posiadającej jedno złącze PS/2 typu combo. 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

Dr  Marta Kołodziejczak  

 

 

 

 

 

 

 

 


