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

Starachowice, 27.03.2020 r. 

 
Informacja nr 1 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. 
 
Poniższe zmiany oraz udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Szczegółowej 
Charakterystyki Przedmiotu Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. 
 
Pytania od Wykonawcy 1 z dnia 26.03.2020 r. 
 
Pytanie nr 1  
Czy w związku z tym, że Zamawiający wyspecyfikował notebooka, który nie jest już dostępny 
Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie notebooka gdzie port VGA będzie realizowany 
poprzez adapter HDMI VGA.  
 
Odpowiedź na Pytanie nr 1 
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na zamiany w specyfikacji laptopa (poz. 1 i 4)  
i wprowadzenie zmian w Szczegółowej Charakterystyce Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 
1 do Zaproszenia.  
 
Pytanie nr 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie notebooka z baterią 3 komorową zamiast 4 
komorowej przy zachowaniu wymaganego parametru pojemności min. 41 Whr.  
 
Odpowiedź na Pytanie nr 2 
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na zamiany w specyfikacji laptopa (poz. 1 i 4)  
i wprowadzenie zmian w Szczegółowej Charakterystyce Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 
1 do Zaproszenia.  
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Pytania od Wykonawcy 2 z dnia 27.03.2020 r. 
 
Pytanie nr 1  
Czy Zamawiający dopuści w poz. 1. Laptop z systemem operacyjnym w komplecie z myszką  
i zabezpieczeniem do stolika oraz w poz. 4 – Laptop do tablicy interaktywnej  - laptop: 
- z procesorem Intel Core i3-8145U, 2-rdzeniowy, 4-wątkowy osiągający 4000 punktów w teście 
Passmark, 
- z możliwością rozbudowy pamięci do min. 20GB jednocześnie wykreślając zapis „Zamawiający 
wymaga przynajmniej jeden wolny slot pamięci RAM”? 
 
Odpowiedź na Pytanie nr 1 
TAK, Zamawiający dopuści procesor I3-8145U, procesor ten jest wydajniejszy od procesora i5-
7200U w teście Passmark, oraz spełnia wymóg procesor min. 2-rdzeniowy, 4-wątkowy.  
TAK, Zamawiający dopuści zapis laptop z możliwością rozbudowy do min. 20 GB jednocześnie  
wykreślając zapis „Zamawiający wymaga przynajmniej jeden wolny slot pamięci RAM”.  
W związku z powyższym wprowadza się zmiany w Szczegółowej Charakterystyce Przedmiotu 
Zamówienia - Załącznik nr 1 do Zaproszenia, w pozycji nr 1 i 4.  
 
Pytanie nr 2  
Czy Zamawiający zmieni zapis dotyczący okresu na korzystanie z programu nauki dietetyki typu 
Dietetyk PRO (poz. 5) na okres 5 lat od daty aktywacji oprogramowania? Z informacji uzyskanych 
od producenta okres 5 lat jest to maksymalny okres na jaki można zamówić jednorazowo licencję. 
 
Odpowiedź na Pytanie nr 2 
NIE, Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenie zmiany w specyfikacji oprogramowania do  
nauki dietetyki. Z posiadanych przez Zamawiającego informacji wynika, iż istnieje możliwość 
zakupienia licencji na okres dłuższy niż 5 lat.  
 


