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Otwock, dnia 25.07.2019r. 

ZP 12 – 2019 

Wyjaśnienia treści SIWZ 

 

 

       Informacja dla Wykonawców 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

„Dostawa i montaż sprzętu informatycznego oraz materiałów eksploatacyjnych wraz z wykonaniem 

prac instalacyjnych” 

 

Szanowni Państwo, 

 

 Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) dotyczące przedmiotowego postępowania. 

 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), (dalej ustawy Pzp) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść 

pytań wraz z odpowiedziami. 

 

Pytanie 1. 

Dotyczy Punkt 1), podpunkt z) 

Wielkość pamięci Flash minimum 4096 

W zapisie brak jednostki, czy Zamawiający wymaga pamięci o wielkości 4096 MB? Czy Zamawiający 

dopuści urządzenie wyposażone we wbudowaną pamięć flash o mniejszej pojemności, ale z dodatkową 

pamięcią dla użytkownika w formie pamięci USB lub wbudowanego dysku SSD? 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że wymaga pamięci o wielkości 4096 MB oraz podtrzymuje zapis z OPZ 

dotyczący wbudowanej pamięci i nie dopuszcza zaproponowanych rozwiązań. 

 

Pytanie 2. 

Czy Zamawiający dopuści tester kabli RJ45, UTP, STP o parametrach: 

Funkcjonalność: lokalizacja miejsca uszkodzenia, pomiar długości kabla, wykrywanie zwarć, przerw, 

odwrotnych połączeń, pomiar odległości do uszkodzenia, dynamiczna kalibracja pomiaru długości 

kabla, kompensacja temperatury, sygnalizacja dźwiękowa, identyfikacja terminatorów 

Duży czytelny wyświetlacz (4x16 znaków), 

Automatyczne wyłączenie po 30 min 

Długi czas pracy na bateriach (50 godzin) 

 

 



 
 

 
„Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” 

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

ul. Bolesława Prusa 1/3 
05-400 Otwock  

    2 
 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie 3. 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie przykładowych modelów opisanych w opisie 

przedmiotu zamówienia w punkcie 21 i 22. 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie wskaże przykładowych modeli projektora i uchwytu opisanych w punkcie 21 i 22. 

Wykonawca powinien dostarczyć urządzenia spełniające wymogi OPZ. 

 

 

Dyrektor 

SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA 

w Otwocku 

/-/ Dariusz Kołodziejczyk 
 


