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Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 
Raciborska 37 
40-074 Katowice 
 
 

Pismo: ASP-DAG-ZP-9-2008/4  Katowice dnia: 2008-08-01 

 

 

O D P O W I E D Ź 
na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2008-07-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba o 

wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w trybie przetarg nieograniczony, na: 

Dostawa komputerów, oprogramowania, projektorów multimedialnych, sprzętu 
sieciowego oraz aparatów i akcesoriów fotograficznych do Akademii Sztuk Pięknych w 
Katowicach, 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

„Zwracamy się do Państwa z pytaniem odnośnie Zadania nr 2: 

  

pozycja 1 

W opisie parametrów dotyczących komputera podaliście Państwo dwie różne prędkości 

napędu SuperDrive przy zapisie: CD-RWx16 i CD-RWx10 

zapis brzmi w SIWZ: „Zapis (DVD?R/RWx8, CD-RWx16, CD-Rx24, CD-RWx10)”. 

Oferowany przez producenta model posiada prędkość napędu SuperDrive przy zapisie CD-

RWx10. 

Jaka jest wymagana prędkość napędu SuperDrive przy zapiecie CD-RW? 

 

pozycja 2 

W opisie parametrów dotyczących komputera podaliście Państwo dwie różne prędkości 

napędu SuperDrive przy zapisie: CD-RWx16 i CD-RWx10 

zapis brzmi w SIWZ: „Zapis (DVD?R/RWx8, CD-RWx16, CD-Rx24, CD-RWx10)”. 

Oferowany przez producenta model posiada prędkość napędu SuperDrive przy zapisie CD-

RWx10. 

Jaka jest wymagana prędkość napędu SuperDrive przy zapiecie CD-RW? 

  

pozycja 3 
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W opiesie parametrów monitora podaliście Pańtwo wymiary (szer./wys./głęb.): 565,9x418-

488x228 cm 

Czy wymienione wymiary monitora mają mieć warość wyrażoną w cm?” 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Wymagana przez zamawiającego prędkość napędu w pozycji 1 i 2 do zadania nr 2 CD-

RWx10. 

Wymiary monitora w pozycji 3 do zadania nr 2 są nieistotne. 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego 

zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

Zamawiający 

                                                                                                   Prorektor 

         Prof. Adam Romaniuk 


