Polanów, dnia 30 kwietnia 2015r.
PG.II.271.1.2015
Gmina Polanów
ul. Wolności 4
76-010 Polanów
Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenia
zamówienia publicznego

Odpowiedzi na zapytania
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa zestawów
komputerowych, laptopów i drukarek do jednostek podległych Zamawiającemu w ramach
projektu „Internet szansą Gminy Pol@nów”
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (tj.
Dz.U.2013.907 z póź. zm.), Gmina Polanów przekazuje treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1 – Zamawiający w specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących
postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa zestawów
komputerowych, laptopów i drukarek do jednostek podległych Zamawiającemu
w ramach projektu „Internet szansą Gminy Pol@nów” w załączniku nr 6 Opisie przedmiotu
zamówienia tabeli nr 1 dotyczącej 60 szt. zestawów komputerowych AIO specyfikuje:
Monitor

Zintegrowana z obudową matryca matowa o przekątnej minimum 23 cali i
rozdzielczości minimum 1920 x 1080 pikseli.

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na wyposażeniu komputera AIO w matrycę
pokrytą szybą?
Takie rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo i trwałość produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na matrycy 23"
i rozdzielczości minimum 1920x1080
pokrytej
w fabryczną warstwę matową (antyodblaskową).

szybą wyposażoną

Pytanie nr 2 – Czy Zamawiający zmieni brzmienie pkt.6 w Rozdziale I Przedmiot zamówienia,
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oraz brzmienie § 2 (przedmiot zamówienia), pkt. 4 Projektu umowy:
"Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy, wyprodukowany
w 2015r., wolny od wad fizycznych i prawnych oraz spełniać wszelkie wymogi odpowiednich
krajowych i światowych norm i standardów jakościowych".
na następujący:
"Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy, wyprodukowany nie
wcześniej niż w drugiej połowie 2014r., wolny od wad fizycznych i prawnych oraz spełniać
wszelkie wymogi odpowiednich krajowych i światowych norm i standardów jakościowych".
Dopuszczenie zaoferowania w tym postępowaniu sprzętu fabrycznie nowego, nieużywanego
wyprodukowanego nie wcześniej niż w drugiej połowie 2014r. nie wpłynie negatywnie
na jakość techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia, natomiast znacznie poszerzy wachlarz
dostępnych rozwiązań spełniających wymagania postawione w SIWZ i zwiększy konkurencyjność co z kolei jest zgodne z duchem ustawy Prawo Zamówień Publicznych."

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wniosek Wykonawcy.
Jednocześnie dokonuje się modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, Rozdział I Przedmiot zamówienia, pkt. 6 oraz w § 2 ust. 4
projektu umowy, które otrzymują brzmienie:
"Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy,
wyprodukowany nie wcześniej niż w drugiej połowie 2014r., wolny od wad
fizycznych i prawnych oraz spełniać wszelkie wymogi odpowiednich krajowych
i światowych norm i standardów jakościowych".

Pytanie nr 3 – W treści SIWZ Zamawiający wymaga, aby termin realizacji przedmiotu
zamówienia wynosił 20 dni od daty podpisania umowy. Czy Zamawiający zmieni termin realizacji
przedmiotu zamówienia na 30 dni od dnia podpisania umowy?
Wydłużenie czasu na realizację dostawy pozwoli Wykonawcy na dokonanie niezbędnych
czynności wymaganych w Opisie Przedmiotu Zamówienia – takich jak instalacja oprogramowania,
dostawa sprzętu do wskazanych lokalizacji itp.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wniosek Wykonawcy.
Jednocześnie dokonuje się modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w Rozdziale II Termin realizacji przedmiotu zamówienia,
w Tabeli w kolumnie „Ustala się termin wykonania” oraz w § 2 ust. 2 Tabela
- kolumna „ Ustala się termin wykonania”, które otrzymują brzmienie:
„w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy”

Pytanie nr 4 - W Załączniku nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, w Tabeli nr 2 –
Laptopy – 10szt. Zamawiający wymaga, aby procesor oferowanego laptopa osiągał w teście
SysMark wynik co najmniej 4650 pkt. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie laptopa
wyposażonego w procesor osiągający w wymienionym teście wynik minimum 4200 pkt?
Według wiedzy Wykonawcy, obniżenie wymaganej punktacji o niecałe 11% nie spowoduje
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odczuwalnego spadku wydajności obliczeniowej i komfortu użytkowania laptopa, natomiast
pozwoli za zaoferowanie komputera przenośnego wyposażonego także w wydajny procesor, ale w
cenie wyraźnie korzystniejszej dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wniosku Wykonawcy.
Pytanie 5 – Czy zamawiający dopuści komputery z matą pokrytą szybą w celu
podniesienia bezpieczeństwa i trwałości jednostek komputerowych podczas
codziennego użytkowania, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów
techniczno – użytkowych urządzeń

Odpowiedź: Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na matrycy 23"
i rozdzielczości minimum 1920x1080
pokrytej
w fabryczną warstwę matową (antyodblaskową).

szybą wyposażoną
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