Poznań, dnia 04 września 2017 r.

SĄD APELACYJNY
W POZNANIU
ul. Trójpole 21,61- 693 Poznań
ZP-373-02/17

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na Zakup komputerów i monitorów dla sądów apelacji poznańskiej.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z p, zra.) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
PYTANIE NR 1:
Część 1— Komputer Typ 1- zasilacz
Czy Zamawiający dopuści Zasilacz o mocy nie przekraczającej 280W z aktywnym filtrem PFC
pracujący w sieci 230v 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% przy obciążeniu
zasilacza na poziomie 50%? Utrzymanie wymogu w formie jaka jest w SIWZ ogranicza uczciwą
konkurencję i eliminuje innych producentów sprzętu komputerowego, dodatkowo należy
podkreślić, że nie widzimy merytorycznego wytłumaczenia dla tak sformułowanych wymagań
dotyczących efektywności zasilacza. Zwracamy uwagę, że każdy z producentów komputerów w
sposób optymalny dobiera moc zasilacza do rodzaju oferowanego przez siebie sprzętu
komputerowego i jego konfiguracji.
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zasilacza o mocy max. 280W o efektywności 92% przy obciążeniu
50%. Parametry te są podyktowane uzyskaniem oszczędzającego energię komputera oraz co
zasługuje na szczególną uwagę zostały określone na takim poziomie, aby nie ograniczać
uczciwej konkurencji. Mając na uwadze interes Zamawiającego, oraz to że zasilaczami o
takich parametrach dysponują wiodący producenci sprzętu komputerowego, Zamawiający
nie widzi przesłanek, które uniemożliwiają w lym zakresie dostępu do złożenia ważnej oferty
przez Oferenta. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną
zmianę SIWZ i podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE NR 2:
Część 1— Komputer Tvp 1- zasilacz
Czy Zamawiający dopuści Zasilacz o mocy nie przekraczającej 300W z aktywnym filtrem PFC
pracujący w sieci 230v 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 92% przy obciążeniu
zasilacza na poziomie 50%? Utrzymanie wymogu w formie jaka jest w SIWZ ogranicza uczciwą
konkurencję i eliminuje innych producentów sprzętu komputerowego, dodatkowo należy
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podkreślić, że nie widzimy merytorycznego wytłumaczenia dla tak sformułowanych wymagań
dotyczących efektywności zasilacza. Zwracamy uwagę, że każdy z producentów komputerów w
sposób optymalny dobiera moc zasilacza do rodzaju oferowanego przez siebie sprzętu
komputerowego i jego konfiguracji.
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zasilacza o mocy max. 280W o efektywności 92% przy obciążeniu
50%. Parametry te są podyktowane uzyskaniem oszczędzającego energię komputera oraz co
zasługuje na szczególną uwagę zostały określone na takim poziomie, aby nie ograniczać
uczciwej konkurencji. Mając na uwadze interes Zamawiającego, oraz to że zasilaczami o
takich parametrach dysponują wiodący producenci sprzętu komputerowego, Zamawiający
nie widzi przesłanek, które uniemożliwiają w tym zakresie dostępu do złożenia ważnej oferty
przez Oferenta. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną
zmianę SIWZ i podtrzymuje zapisy SIWZ..

Wyjaśnienia SIWZ stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
są wiążące przy składaniu ofert.
KIEROWNIK
Sekcji (islamówień publicznych
Sądu A^eUiyjAego w Poznaniu

Dorota Pewińska

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Do wiadomości:
- uczestnicy postępowania
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