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A/ZP/SZP.251-6/18

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-6/18 na dostawę:

„Komputerów, laptopów, infomatów”
Pytanie nr 1
Zamawiający w załączniku nr 3 do SIWZ dotyczący części nr 1 wymaga zaoferowania
komputera typu AIO z wbudowanymi głośnikami 5W na kanał. W związku z tym, że różni
producenci komputerów typu AIO montują różnej mocy głośniki w swoich produktach,
których to moc nie ma żadnego znaczenia jeśli chodzi o pracę biurową i jej podobną, to czy
Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera typu AIO z wbudowanymi głośnikami 3W na
kanał? Wymaganie zaoferowania komputera typu AIO z głośnikami 5W na kanał jedynie
ogranicza konkurencję, ponieważ według wiedzy Wykonawcy jedynie jeden producent
oferuje w swoich rozwiązaniach wbudowane głośniki o mocy 5W na kanał jednocześnie
spełniając pozostałe parametry stawiane przed komputerem typ AIO.
Odpowiedź nr 1
Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komputera typu AIO z wbudowanymi głośnikami,
których moc wynosi 3W na kanał.
Pytanie nr 2
Zamawiający w załączniku nr 3 do SIWZ dotyczący części nr 1 wymaga zaoferowania
komputera typu AIO z portami1xHDMI out oraz 1xHDMI in.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komputer typu AIO nie posiadający złącz 1xHDMI
out oraz 1xHDMI in? Dopuszczenie do zaoferowania komputera typu AIO bez portów
1xHDMI out oraz 1xHDMI in spowoduje, że Zamawiający otrzyma konkurencyjne oferty do
tego postępowania.
Odpowiedź nr 2
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komputera AIO bez portów 1xHDMI out
oraz 1xHDMI in. Jest to funkcjonalność niezbędna dla Zamawiającego.
Pytanie nr 3
Zamawiający w załączniku nr 3 do SIWZ dotyczący części nr 1 wymaga zaoferowania
komputera typu AIO z min. 8 portami USB wyprowadzonymi na zewnątrz obudowy.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera typu AIO z min. 6 portami USB
wyprowadzonymi na zewnątrz obudowy: panel tylny: 4x USB3.1 Gen1 oraz panel boczny 2 x
USB 3.1 Gen 1?
Dopuszczenie do zaoferowania komputera typu AIO z 6 portami USB wyprowadzonymi na
zewnątrz obudowy: panel tylny: 4x USB3.1 Gen1 oraz panel boczny 2 x USB 3.1 Gen 1
spowoduje, że Zamawiający otrzyma konkurencyjne oferty do tego postępowania.
Odpowiedź nr 3
Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komputera typu AIO z 6 portami USB
wyprowadzonymi na zewnątrz obudowy: panel tylny: 4x USB3.1 Gen1 oraz panel boczny 2 x
USB 3.1 Gen 1.
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Pytanie nr 4 - dot. Załącznika nr 5 do SIWZ_Umowa wzór
W projekcie umowy jest zapis: „Czas reakcji serwisu, przyjęte zgłoszenie awarii – 4h/do
końca następnego dnia roboczego (odpowiednio do przedmiotu zamówienia).”
W związku z poszczególnymi wymaganiami gwarancyjnymi dla wszystkich części zamówienia,
prosimy o zmianę zapisu na: „Czas reakcji serwisu, przyjęte zgłoszenie awarii – do końca
następnego dnia roboczego (odpowiednio do przedmiotu zamówienia).”
Odpowiedź nr 4
Tak, Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 5 do SIWZ wzór umowy w § 4 ust. 10 na:
„Czas reakcji serwisu, przyjęte zgłoszenie awarii – do końca następnego dnia roboczego
(odpowiednio do przedmiotu zamówienia). Dopuszczalne formy zgłoszenia e-mail, fax,
telefon. Wykonawca obowiązany jest potwierdzić otrzymanie zgłoszenia awarii.”
Pytanie nr 5 - dot. Załącznika nr 5 do SIWZ_Umowa wzór
W projekcie umowy jest zapis: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do dostępu do
najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez
podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu
komputera.”
Wymaganie to jest wyszczególnione tylko w specyfikacji Tabletów, z związku z tym prosimy o
zmianę zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do dostępu do najnowszych
sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na
dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera
(zapis dotyczy Tabletów i Komputerów PC)” .
Odpowiedź nr 5
Tak, Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 5 do SIWZ wzór umowy w § 4 ust. 12 na:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do dostępu do najnowszych sterowników i uaktualnień
na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie
internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera (zapis dotyczy Tabletów
i Komputerów PC)” .
Pytanie nr 6
W przypadku Tabletów Zamawiający wymaga: „W przypadku awarii, dyski twarde zostają u
Zamawiającego”. Czy zapis obowiązuje również Komputery PC?
Odpowiedź nr 6
Tak, zapis obowiązuje również komputery typu AIO.
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Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o niezwłoczne
potwierdzenie otrzymania załączonej informacji.
Wyjaśnienia treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie
Zamawiającego www.imid.med.pl w dniu 27 lutego 2018 r.
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