SĄD APELACYJNY
W POZNANIU
ul. Trójpole 21, 61- 693 Poznań

Poznań, dnia 18 sierpnia 2017 r.

ZP-373-04/17
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
nieograniczonego na Zakup laptopów dla sądów apelacji poznańskiej.

trybie

przetargu

WYJAŚNIENIA, ZMIANA TREŚCI SIWZl.
Działając na podstawie art 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Zamawiający
publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmiany treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:
PYTANIE NR 1:
Dotyczy: OPZ, Laptop TYP 1:
Zamawiający w pkt. nr 10 tabeli wymaga, aby klawiatura była odporna na zalania. Wykonawca wnosi
o dopuszczenie zastosowania klawiatury odpornej na zachlapania. Sprzęt wykorzystywany ma być w
warunkach biurowych, które nie zagrażają zalaniem sprzętu. Zwracamy się tym samym z prośba o
zmianę zapisu.

Odpowiedz Zamawiającego:
Zamawiający dopuści klawiaturę odporną na zachlapania i zmienia SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 2:
Dotyczy: OPZ, Laptop TYP 1:
Zamawiający w pkt 12 tabeli, wymaga zastosowania testów PassMark Performance Test 8.0, czy
Zamawiający dopuści zastosowanie nowszego oprogramowania w wersji 9.0? W związku z rozwojem
technologicznym sprzętowym jak i programowym prosimy o zmianę wersji oprogramowania na
nowszą, co pozwoli na przeprowadzenie dokładniejszych testów.

Odpowiedz Zamawiającego:
Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w tym zakresie wprowadza wymóg posiadania przez kartę
graficzna wyniku min 840 punktów w teście wydajności PassMark D3G na dzień 11.08.2017

PYTANIE NR 3:
Dotyczy: OPZ. Laptop TYP 1:
Zamawiający w pkt. 20 tabeli w celach zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą wymaga zastosowania
złącza ICensington. Czy Zamawiający dopuści złącze Noble lock które w pełni odpowiada
zabezpieczeniom przed kradzieżami?
Żądania w stosunku do odwołania:

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuści rozwiązanie Noble Lock jako rozwiązanie równoważne i zmieni SIWZ w
tym zakresie. Poprzez dodanie zapisu lub rozwiązanie równoważne. Poprzez równoważność
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Zamawiający rozumie możliwość zabezpieczenia urządzenia linką z wykorzystaniem
dedykowanego otworu dla zaoferowanego rozwiązania, w który wyposażony jest laptop na
etapie jego produkcji.

PYTANIE NR 4:
Dotyczy: OPZ, Laptop TYP 1:
Zamawiający w pkt. 21 wymaga, aby w BlOS-ie widniały informacje o pojemności dysku. Czy
Zamawiający dopuści zastosowanie tylko informacji o numerze seryjnym dysku na podstawie, którego
można po przez Internet sprawdzić pojemność. Parametr ten nie jest tak bardzo istotny, a pozwoli
Wykonawcy na zaproponowanie Zamawiającemu sprzętu wiodącego producenta na rynku Polskim.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający zrezygnuje z wymogu, aby w BlOS-ie widniały informacje o pojemności dysku. W
związku z tym zmienia zapisy SIWZ w tym zakresie.

Zmiany Zamawiającego:
Pkt. 2 - Wyświetlacz: dodaje się zapis. Zaoferowanie matrycy o rozdzielczości FHD
1920x1080 lub większej - kryterium dodatkowo punktowane (max. 10 pkt)
2. Pkt. 3 - Zastosowanie: dodaje się zapis. Komputer będzie wykorzystywany do pracy mobilnej,
podczas podróży oraz w sesjach wyjazdowych.
3. Pkt. 7 Pamięć operacyjna dodaje się informację: Zaoferowanie pamięci RAM o pojemności
8GB lub większej - kryterium dodatkowo punktowane (max. 10 pkt)
4. Pkt. 8 - Pamięć masowa - dodaje się zapis. Zaoferowanie dysku SSD o pojemności 256GB lub
większej - kryterium dodatkowo punktowane (max. 10 pkt)
1.

W celu ułatwienia złożenia oferty Zamawiający publikuje na stronie internetowej uaktualniony
załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i są wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:
- uczestnicy postępowania
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