Rzeszów, 20.02.2019r.

Podkarpackie Centrum Innowacji
ul. Lenartowicza 4
35-051 Rzeszów

Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: dostawa i instalacja fabrycznie nowych
nieużywanych komputerów przenośnych, komputerów stacjonarnych, monitorów, telefonów,
tabletów i innego drobnego osprzętu (znak:2/PO/02/2019).
I.

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych udzielamy
odpowiedzi na pytania oferentów do ww. przetargu:

1.

Pytanie dotyczące Zadania 1 punku 3 – laptop typ 3: Z uwagi na brak dostępnego na rynku

laptopa spełniającego w 100% wymagania Zamawiającego proszę o informację, czy Zamawiający
dopuści laptop posiadający przekątną matrycy 15,6 cala przy jednoczesnym spełnianiu
pozostałych wymagań? W przypadku braku zgody proszę wskazanie laptopa spełniającego
wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Na rynku są dostępne
laptopy o parametrach zgodnych ze specyfikacją zamawiającego. Zamawiający nie sprecyzował
w treści SIWZ konkretnego modelu i oczekuje dostawy wyrobów, które posiadają co najmniej
minimalne parametry techniczne zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ. Przykładowymi modelami
spełniającymi wymogi są np. Asus zenbook pro ux480 z procesorem i7 8565u o przekątnej ekranu
14,1 cala lub Microsoft Surface book 2 (HNQ-00014)o przekątnej 13,5 cala.

2.

Pytanie dotyczące Zadania 2, punktów 5 i 6: Z uwagi na brak na rynku płyty posiadającej

jednocześnie 2 złącza HDMI i możliwość rozbudowy pamięci RAM do 64 GB proszę o informację
czy Zamawiający dopuści płytę główną posiadającą jedno złącze HDMI oraz inne złącze video np.
DVI przy jednoczesnej możliwości rozbudowy pamięci RAM do 64 GB lub płytę z dwoma złączami
HDMI z możliwością rozbudowy pamięci RAM do 32 GB. W przypadku braku zgody proszę
o wskazanie płyty głównej dostępnej na rynku spełniającej w 100% wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź: W pozycji 6 – komputer stacjonarny typ 2, Zamawiający nie wymaga możliwości
rozbudowy pamięci RAM do 64 GB, tylko do 32 GB. W pozycji 5 zamawiający wymaga 2 gniazd
HDMI oraz płytę główną umożliwiającą rozbudowę pamięci do 64 GB. Nie jest wymagane, aby
gniazda znajdowały się wyłącznie na płycie głównej. Jedno gniazdo może znajdować się na karcie
graficznej. Na rynku jest dużo komputerów spełniających powyższe wymagania. Zamawiający
nie sprecyzował w treści SIWZ konkretnego modelu i oczekuje dostaw wyrobów, które posiadają
co najmniej minimalne parametry techniczne zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ.

3.

Pytanie: Zamawiający w załączniku nr 3 określa sprzęt jaki ma mieć minimalne

wymagania, jednak w wielu miejscach używane są nieprecyzyjne sformułowania np.:
"Rodzaj dysku twardego Np. typu SSD
Pojemność dysku twardego min. 480 GB
Rodzaj matrycy Np. typu LED, IPS"
Chciałby przypomnieć, że to na zamawiającym ciąży obowiązek jednoznacznego określenia
swoich wymagań tak aby nie budziły wątpliwości i domysłów o co może chodzić, w tej sytuacji
ciężko stwierdzić co oznacza sformułowanie "np. typu SSD" czy chodzi tu o konkretny typ SSD czy
może podobnego typu np. SSHD ponieważ użyto zwrotu "na przykład" więc może być takie ale
może być coś innego. To samo dotyczy innych niejasnych sformułowań "Np. typu LED, IPS" czy
zatem ma to być konkretnie taka właśnie matryca w takim typie czy może też być AH-IPS czy LED
ale TN ? Proszę o jasne formułowanie i wypowiedzenie się co oznaczają zwroty "na przykład" ?

Odpowiedź: W opinii Zamawiającego cytowane zapisy przedmiotu zamówienia jednoznacznie
wskazują na parametr czy standard jakimi powinien charakteryzować się zaoferowany przedmiot
zamówienia.
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scharakteryzowanych w załączniku nr 3 do SIWZ. W prowadzenie zapisów „typu”, „na przykład”
ma jedynie za zadanie określenie żądanej właściwości lub standardu, bez konieczności
każdorazowego opisywania sposobu rozumienia technologii „SSD”, „LED” i tym podobne.
Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że użycie wskazanych zwrotów nie ma charakteru
zawężającego. Na powyższe wskazuje również umieszczona w SWIZ klauzula równoważności,
która z założenia ma za zadanie umożliwić złożenie oferty jak największej liczbie wykonawców.

4.

Pytanie: Zamawiający określił okres usunięcia usterki na max 7 dni od zgłoszenia, z czego

zazwyczaj dwa lub trzy dni odpadają na procedurę logistyczną i transport uszkodzonej jednostki.
Czy Zamawiający jest świadomy iż gwarancje na sprzęt z certyfikatami CE dopuszczonymi
w obrocie handlowym (pomijamy tzw. komputery składaki) posiadają gwarancję producenta
gdzie terminy dopuszczalnego usunięcia usterki mieszczą się w zakresie 14 - 21 dni, poza
gwarancją NBD lub on-site ? Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie okresu na usunięcie usterki
przynajmniej do 14 dni ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Uwaga: Odpowiedzi na powyższe zapytania stanowią integralną część SIWZ.

