Warszawa, 2016-12-02
WIF.261.5.2016

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń komputerowych,
(WIF.261.5.2016).
Odpowiedź Zamawiającego
w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień, w związku z pytaniami
Wykonawców, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w
postępowaniu jw.
Pytanie 1.
Zgodnie z treścią rozdziału nr 2 SIWZ (punkt 2.1 zestaw komputerowy - monitor)
Zamawiający wymaga, aby w zaoferowanych modelach monitorów zastosowano
technologię IPS. W takim stanie rzeczy wykonawca zwraca się do Zamawiającego z
pytaniem czy wymaganie w postaci technologii IPS Zamawiający uzna za spełnione
jeżeli monitor będzie wyprodukowany z zastosowaniem technologii PLS przy spełnieniu
pozostałych wymagań dla monitora zawartych w opisie przedmiotu zamówienia?
Zgodnie z ogólnie dostępnymi informacjami (nie wyłączając informacji dostępnych w
https://en.wikipedia.org/wiki/IPS_panel) standard PLS jest standardem analogicznym
dla standardu IPS, z niewielką przewagą standardu PLS w konkretnych przypadkach.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dokonał stosownej zmiany SIWZ.
Pytanie 2.
Dotyczy pkt. 2.3: Laptopy 12”. Czy Zamawiający dopuści laptop bez urządzenia
wskazującego typu TrackPoint?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dokonał stosownej zmiany SIWZ.

Pytanie 3.
Czy zamawiający może dokonać podziału na części osobno na komputery z pkt 2.1
oraz osobno na pozostałe komputery ewentualnie jeszcze z podziałem na komputery
przenośne i komputery mini PC?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona zmiany SIWZ w proponowanym zakresie.
Pytanie 4.
Czy zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do zaoferowania komputery stacjonarne z
pkt 2.1 oraz komputery mini PC z pkt 2.4 w których płyta główna nie jest
wyprodukowana przez producenta komputera, trwale oznaczona znakiem firmowym
producenta?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona zmiany SIWZ w proponowanym zakresie.
Pytanie 5.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie karty graficznej niezintegrowanej z
procesorem jako rozwiązanie lepsze i wydajniejsze?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dokonał stosownej zmiany SIWZ.

Modyfikacja SIWZ
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że dokonano następującej
modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu jw.
1.

Rozdział 2, pkt. 2.1. tabela lp. 6 Karta graficzna oraz lp. 7 Monitor, otrzymują
następujące brzmienie:

6.

Karta
graficzna



7.

Monitor





Minimum 2 wyjścia z karty graficznej:
- 1x VGA lub HDMI
- 1x DVI lub DisplayPort
matryca IPS lub PLS, rozmiar min 23”, technologia LED,
powłoka antyodblaskowa
rozdzielczość 1920x1080 lub wyższa, czas reakcji max 8ms,
kontrast statyczny min 1000:1, jasność min 200 cd/m2,
min. złącza:





2.

- 1x VGA,
- 1x DisplayPort lub HDMI
zgodność ze standardem TCO i EnergyStar
regulacja wysokości i kąta nachylenia
min 2 porty USB

Rozdział 2, pkt. 2.3. Laptopy 12”, tabela lp. 10 Urządzenia wskazujące, otrzymuje
następujące brzmienie:

10.

Urządzenia
wskazujące
3.

TouchPad i/lub TrackPoint

Załącznik nr 5, Komputery stacjonarne, tabela lp. 6 Karta graficzna oraz lp. 7
Monitor, otrzymują następujące brzmienie:

6.

Karta
graficzna



7.

Monitor








4.

Minimum 2 wyjścia z karty graficznej:
- 1x VGA lub HDMI
- 1x DVI lub DisplayPort
matryca IPS lub PLS, rozmiar min 23”, technologia LED,
powłoka antyodblaskowa
rozdzielczość 1920x1080 lub wyższa, czas reakcji max 8ms,
kontrast statyczny min 1000:1, jasność min 200 cd/m2,
min. złącza:
- 1x VGA,
- 1x DisplayPort lub HDMI
zgodność ze standardem TCO i EnergyStar
regulacja wysokości i kąta nachylenia
min 2 porty USB

Załącznik nr 5, Laptopy 12”, tabela, lp. 10 Urządzenia wskazujące, otrzymuje
następujące brzmienie:

10.

Urządzenia
wskazujące

TouchPad i/lub TrackPoint
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