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ZAMAWIAJĄCY 
Powiat Ciechanowski 

I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego 

reprezentowane przez 

Marzannę Zmysłowską 

Dyrektora I LO 

ul. 17 Stycznia 66, 06-400 Ciechanów 

Nr sprawy: 6/RPOWM/2019 

Ciechanów, dn. 08 stycznia 2020 r. 

 

Wszyscy Wykonawcy 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę pn.: Wyposażenie pracowni TIK oraz wyposażenie szkolnych 

pracowni przedmiotowych (matematyczna, geograficzna, biologiczna) w ramach projektu: „Kompetencje 

kluczowe drogą do sukcesu” nr RPMA.10.01.01-14-b601/18 
 

Zamawiający I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie informuje, że wpłynęły od Wykonawców pytania 

dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiamy poniżej. 

Zamawiający I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) udziela następujących 

odpowiedzi na pytania Wykonawców: 

 

Wykonawca nr 1 

Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego: 

Co Zamawiający ma na myśli w punkcie 2 zapytania ?  

Co kryje się pod słowem „budowa”  i czy ma to związek z pkt 18.. ? 

Odpowiedź 

Instalacja i montaż wskazanych urządzeń w skrzynce. Punkt nr 2 nie ma związku z punktem 18. 

 

Co Zamawiający ma na myśli w punkcie 3 zapytania ?  

Instalacja klimatyzacji w klasie rozumiem, ze wszystkimi niezbędnymi elementami ? 

Odpowiedź 

Tak ze wszystkimi urządzeniami tak aby klimatyzacja osiągnęła pełna funkcjonalność. 

  

Co Zamawiający ma na myśli w punkcie 11,15 zapytania ?  

Montaż ekranu na ścianie i puszczenie kabli w korytkach do projektora/laptopa itp. ? 

Odpowiedź 

Tak 

 

Co Zamawiający ma na myśli w punkcie 18 zapytania ? „instalacja lokalnej sieci komputerowej z dostępem do 

Internetu. Router komputerowy prędkość przesyłu min. 300 Mb/s, kabel internetowy 100 m” 

Jest to przeciągnięcie kabla po korytarzach do innej Sali ? To samo piętro ? Czy stworzenie sieci LAN w 

klasie ? Jaka ilość gniazdek ? Jaka kategoria kabla sieciowego ? 

Odpowiedź 

Montaż routera, konfiguracja. Stworzenie sieci LAN. Przeciągnięcie kabla z innej Sali na tym samym piętrze. 

Ilość gniazdek – 1. Kabel RJ45, skrętka, ekranowany. 
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Wykonawca nr 2 

Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego: 

 

Doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie wykonawcy: 

 „Zamawiający określił wymagania minimalne: 

Część 1. Wyposażenie pracowni TIK oraz szkolnych pracowni przedmiotowych (matematyczna, geograficzna, 

biologiczna) w sprzęt komputerowy i multimedialny 

(…) 

W opisach procesora dla komputerów stacjonarnych i przenośnych, określono min. taktowania zegara procesora 

3GHz, czy zatem Zamawiający wymaga aby taktowanie procesora – wartość zegara startowa była min 3GHz, czy 

Zamawiający dopuści zakres taktowania zegara procesora gdzie 3GHz mieści się w tym zakresie, np. od: 1,6GHz 

do 3,4GHz, lub 2,5GHz do 4,3GHz, lub 1,6GHz do 4,1GHz, lub 3,1GHz do 4,1GHz, lub 1,8GHz do 4,6GHz ?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga taktowania zegara procesora o wartości min. 3GHz gdzie 3GHz mieści się w zakresie 

taktowania danego procesora np. 2,5GHz do 4,3GHz. 

 

 

Zamawiający zastrzega, iż pozostałe zapisy dotyczące przedmiotu zamówienia, które zostały określone w 

SIWZ i które nie były przedmiotem powyższych pytań pozostają bez zmian. 
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