Pytanie 1:
W załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilość komputerów
stacjonarnych to 54 + 84 = 138 sztuk. Taka sama ilość jest wymieniona w tabeli w punkcie
4.2 SIWZ. Natomiast w załączniku nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy, ilość komputerów
stacjonarnych to 54+52+31 = 137 sztuk.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Jest to wynik błędu edytorskiego. Zamawiający dokonał korekty w formularzu ofertowym.
Proszę zapoznać się z aktualizacją SIWZ z dnia 07.03.2013r.
http://www.gminabraniewo.pl/cms/index.php/przetargi/209-przetargi-2013-rok

Pytanie 2:
W załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilość aktywnych
urządzeń sieciowych (switch 24 portowy - 3, switch 16 portowy - 9, router - 12, router - 54)
wynosi łącznie 78 sztuk. Natomiast w załączniku nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy, ilość
aktywnych urządzeń sieciowych wynosi 80 sztuk, taka sama ilość jest w tabeli w punkcie 4.2
SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 2:
Jest to wynik błędu edytorskiego. Zamawiający dokonał korekty w załączniku nr 1 do SIWZ.
Proszę zapoznać się z aktualizacją SIWZ z dnia 07.03.2013r.
http://www.gminabraniewo.pl/cms/index.php/przetargi/209-przetargi-2013-rok

Pytanie 3:
Proszę określić jaką odmianę modemu DSL Zamawiający ma na myśli ( ADSL czy DSL ) ?
Jeżeli Zamawiający ma na myśli modem ADLS, proszę sprawdzić i odpowiedzieć czy w
opisie pkt 12 router – 12szt nie ma pomyłki – chodzi o zapis WAN 1 X 10/100/1000 ?
Odpowiedź ma pytanie nr 3:
W specyfikacji technicznej w pkt 12 routery nie ma pomyłki. Dokładnie jest opisane jaką
odmianę modemu potrzebuje Zamawiający. Zapis WAN 1 X 10/100/1000 jest poprawny.

Pytanie 4:
Proszę określić jaką odmianę modemu DSL Zamawiający ma na myśli ( ADSL czy DSL ) ?
Jeżeli Zamawiający ma na myśli modem ADLS, proszę sprawdzić i odpowiedzieć czy w
opisie pkt 13 router – 54szt nie ma pomyłki – chodzi o zapis WAN 1 X 10/100/1000 ?
Routery przeznaczone są dla gospodarstw domowych gdzie przeważnie stosuje się złącze
RJ11 ( ADSL ) zatem zapis WAN 10/100/1000 jest zbędny.

Odpowiedź na pytanie nr 4:
W specyfikacji technicznej w pkt 13 routery nie ma pomyłki. Dokładnie jest opisane jaką
odmianę modemu potrzebuje Zamawiający. Zapis WAN 1 X 10/100/1000 jest poprawny.

