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Zamawiający:  
Akademia Przedsiębiorczości spółka z o.o. 
ul. Targowa 18/5, 25-520 Kielce  
 

Starachowice, 01.04.2020 r. 

 
Informacja nr 4 dla Wykonawców 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na - Dostawę sprzętu 
komputerowego i oprogramowania na potrzeby  projektu „Kształcimy specjalistów- rozwój 
edukacji zawodowej dla Starachowic – II EDYCJA” realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 
 
 Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści 
szczegółowej charakterystyki przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do Zaproszenia.  
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami. 
Wprowadzone zmiany oraz udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Szczegółowej 
Charakterystyki Przedmiotu Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. 
 
Pytania od Wykonawcy 1 z dnia 31.03.2020 r. 
 
Pytanie nr 1 
Jeśli w dostarczanym komputerze przenośnym, ma być zainstalowana kość 8GB pamięci RAM i 
jednocześnie ma być zachowana możliwość rozbudowy pamięci, oznacza to, że w komputerze 
tym musi być co najmniej jeden wolny slot pamięci RAM (co Zamawiający wykreślił ze 
specyfikacji). Innymi słowy, nie da się rozbudować pamięci RAM bez dołożenia kolejnej kości. 
Natomiast żeby dołożyć kolejną kość RAM, komputer musi posiadać fizycznie wolny co najmniej 
jeden slot na pamięć RAM. Sugerujemy zatem, aby Zamawiający przywrócił pierwotne brzmienie 
wymogu specyfikacji dotyczące jednego wolnego slotu na pamięć RAM.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Specyfikacja zawiera wykaz minimalnych parametrów komputera a Zamawiający nie ograniczył w 
tym względzie możliwości ich rozszerzenia jeżeli wymaga tego spełnienie warunków wykazanych 
w Załączniku nr 1.  Zapis pozostaje bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 2 
W celu osiągnięcia maksymalnej wydajności instalowanych kości pamięci RAM należy montować 
albo pojedyncze kości (np. 8GB, 16GB, 32GB) lub też kości działające w trybie dwukanałowym (2x 
4GB, 2x 8GB itd.). Kości RAM będą działać w trybie dwukanałowym, jeśli spełnią kilka wymogów. 
Kluczowym wymogiem jest zachowanie tego samego rozmiaru obu kości (np. 2x 8GB, 2x 16GB, 2x 
32GB). Zamawiający wymagając możliwości rozbudowy do min. 20GB, pozwala tym samym na 
zastosowanie dwóch kości różnych rozmiarów (8GB + 16GB) co spowoduje brak działania w trybie 
dwukanałowym i znaczące zmniejszenie wydajności pamięci komputera. Sugerujemy zatem, aby 
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Zamawiający zmienił wymóg min. 20GB do min. 16GB, tak aby dostarczone komputery z 
pamięciami 8GB mogły być rozbudowane do 16GB w trybie dwukanałowym (po dołożeniu 
kolejnej kości 8GB RAM). Przy dostarczeniu komputerów wyposażonych w kość 8GB RAM, jedyną 
sensowną rozbudowę pamięci stanowi rozbudowa do 16GB (a nie do 20GB). Czy Zamawiający 
dopuszcza zmianę wymogów w zakresie minimalnej obsługiwanej wielkości pamięci RAM z min. 
20GB na min. 16GB.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Wymóg jest parametrem minimalnym i Zamawiający dopuszcza zapewnienie wyższych. Zapis 
pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 3 
W Załączniku nr 1, Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia dla pozycji nr 16, 
tj.  Oprogramowanie Microsoft Office Professional Plus 2019 MOLP AE – 16 licencji widoczna jest 
niespójność. Tytuł pozycji mówi o produkcie  Microsoft Office Professional Plus, natomiast w 
tabeli w wymaganiach ogólnych mowa jest o oprogramowaniu biurowym Microsoft Office 2019 
Standard lub nowszy. Są ta dwa zupełnie inne produkty. Czy Zamawiający miał na myśli wersję 
oprogramowania biurowego Microsoft Office Standard 2019 tak jak to jest także wprost 
podkreślone w pozycji nr 2 Pakiet Office - 32 licencje tego dokumentu? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3 
Zamawiający w Załączniku nr 1 określa dla punktu 16 “Oprogramowanie Microsoft Office 
Professional Plus 2019 MOLP AE – 16 licencji” wymagania: 
- Oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2019 Standard lub nowszy, licencja wieczysta, 
licencja z polskiej dystrybucji. 
 


