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WYJAŚNIENIA  

DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

 

 

Dotyczy: zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla WIŁ, oznaczenie sprawy: ZP-2-19-WIŁ 

 

 

Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym (05-130),  

ul. Warszawska 22A, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

─ Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), 

zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla WIŁ” – oznaczenie sprawy ZP-2-19-WIŁ, 

wpłynęło zapytanie od Wykonawcy. Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami: 

 

Pytania: 

 

 „W związku z ogłoszeniem przetargu na dostawę sprzętu komputerowego, 

opatrzonego nr sprawy ZP-2-19-WIŁ, mam pytania odnośnie części 2 w/w 

postępowania. 

1. Dotyczy pozycji „Adapter umożliwiający instalacje powyższego dysku SSD”, 

jeśli zaoferowana obudowa będzie posiadała slot na dysku 2.5”, dzięki któremu 

montaż takiego dysku może odbyć się bez dodatkowych adapterów  

i przejściówek, to czy zamawiający nadal będzie wymagał w/w adaptera?” 

 

2. Dotyczy pozycji „Obudowa Midi Tower”, czy zamawiający dopuści do przetargu 

obudowę, która posiada porty USB, audio oraz przyciski włącz i reset, na górze 

obudowy zamiast na przednim panelu?” 

 

Odpowiedź na pytania: 

 

1. Zamawiający dopuszcza obudowę komputerową, która oryginalnie umożliwia 

bezproblemowe zamontowanie dysku SSD o formacie 2,5" w slot o takim 

samym rozmiarze. Tym samym nie wymaga się dodatkowego adaptera do 

dysku 2,5" na slot 3,5". Jednocześnie zaznacza się, że oferowana obudowa 

powinna posiadać również dodatkowo: min. 1 x slot 3,5" dla dysku twardego, 

min. 1 x wnęka zewnętrzna 5,25".  

 

2. Zamawiający nie dopuszcza obudowy, która posiada porty USB, audio oraz 

przyciski włącz i reset na górze obudowy, ponieważ wynika to z faktu, iż 

dostarczony komputer będzie zainstalowany w istniejącym i odpowiednio 

zabudowanym biurku użytkownika końcowego.  

 

 



Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 2a do SIWZ 

– Formularza techniczno – cenowego w poz. 1 poprzez dodanie następującej treści: 

„ilość zatok wewnętrznych 3.5" - min 2 szt. lub  

zatoka wew. 2.5" – min. 1 szt. i zatoka wew. 3.5"- min. 1 szt.,  

ilość zatok zewnętrznych 5.25" - min 1 szt.” do opisu obudowy typu MidiTower. 

 

Zamawiający na stronie Internetowej (www.wil.waw.pl) zamieścił Formularz 

techniczno-cenowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ po modyfikacji.  

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. 

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich 

Wykonawców. 

 

http://www.wil.waw.pl/

