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

Poznań, dnia 01 września 2017 r.

ZP-373-02/17
dot,: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na Zakup komputerów i monitorów dla sądów apelacji poznańskiej.

WYJAŚNIENIA, ZMIANA TREŚCI SIWZ
Działając na podstawie art. 3 8 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:
Cześć 1— Komputer Typ 1- nkt. 8 „Obudowa"
Czy Zamawiający zaakceptuje Komputer PC typ 1 posiadający na wyposażeniu obudowy
gumowe, antypoślizgowe stopki eliminujące drgania przy ustawieniu zarówno w pionie, jak i
w poziomie, ale nie posiadającej dodatkowych stojaków o analogicznej funkcjonalności?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający ze względu na zgłaszany przez jednostki sposób ustawiania komputerów,
polegający m.in. na ustawianiu komputerów w pozycji pionowej pod biurkiem na mało
stabilnym podłożu jakim jest wykładzina dywanowa, nie może zrezygnować z wymogu
posiadania dodatkowych stojaków stabilizujących utrzymanie komputera w pozycji
pionowej. Należy zauważyć, że Zamawiający wymaga dostarczenia obudowy
małoformatowej SFF, której stabilność powinna być wzmocniona za pomocą
dodatkowych stojaków przy ustawieniu na takim podłożu. W związku z powyższym
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ i podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE NR 2:
Cześć 1— Komputer Typ 1- pkt. 10 „Wbudowane porty"
Czy Zamawiający zaakceptuje (analogicznie jak w postępowaniu na dostawę laptopów)
Komputer PC typ 1 posiadający złącze DVI uzyskiwane za pomocą dostarczonej w komplecie
z komputerem przejściówki (adaptera)?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wcześniej odpowiadał na podobne pytanie. Zamawiający wymaga
dostarczenia urządzenia posiadającego port DYI-D oraz drugiego zamiennie HDMI lub
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DisplayPort, Zamawiający dopuścił zaoferowanie zamiennie gniazda DVI-D lub DYT-I i
w takim zakresie zmienił wcześniej zapisy SIWZ. Ponadto należy zauważyć, że
Zamawiający nie zabronił doposażenia zaoferowanego przedmiotu zamówienia w
dodatkową kartę graficzną, dzięki której będzie zrealizowany wymóg zawarty w SIWZ.
W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE NR 3:
Cześć 1— Komputer Typ 1— pkt. 8 „Obudowa” oraz pkt. 11 „BIOS"
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Komputera PC Typ 1 nie posiadającego sygnalizacji
za pomocą systemu diagnostycznego awarii procesora oraz nie posiadającego możliwości z
poziomu BIOS zmiany trybu pracy wentylatora? Rozwiązanie takie jest charakterystyczne dla
jednego tylko producenta komputerów i jego pozostawienie uniemożliwi zaoferowanie
produktów konkurencyjnych innych, renomowanych producentów.
_Odpowiedź Zamawiającego:
1. Zamawiający rezygnuje z wymogu sygnalizacji przez system diagnostyczny
awarii procesora.
2, Zamawiający nie wyraża zgody aby zaoferowany komputer nie posiadał
możliwości z poziomu BIOS zmiany trybu pracy wentylatora. Zamawiający ze
względu na specyfikę pracy docelowych użytkowników, wymaga zaoferowania
komputera, który nie przekracza określonego w SIWZ poziomu głośności.
Zamawiający wymaga posiadania możliwości zmiany trybu pracy wentylatora,
aby dodatkowo mieć wpływ na głośność pracy komputera. W związku z
powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE NR 4:
Cześć 1 — Komputer Typ 1— pkt. 19 ..Inne”.
Zamawiający w wierszu 19 opisu Komputera PC Typ 1 wymaga dostarczenia szczegółowej
specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu wraz z podaniem numerów katalogowych. Czy
dostarczenie tych informacji jest wymagane na etapie realizacji zamówienia, czy też na etapie
składania ofert? Jeśli na etapie składania ofert, to gdzie należy w formularzach zamieścić
wymagane informacje?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z zapisami SIWZ w załączniku nr 2 poz. 18 Certyfikaty i dokumenty
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 Pzp złoży
następujące dokumenty, zgodnie z pkt. 6.3.2 SIWZ : w tym m.in. kartę katalogową lub
inny dokument. Zamawiający w celu doprecyzowania zapisów SIWZ usunie zapis w poz.
19 „oferent zobowiązany jest dostarczyć, szczegółową specyfikację techniczną
oferowanego sprzętu wraz z podaniem numerów katalogowych poszczególnych
modułów/podzespołów”.
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PYTANIE NR 5:
Cześć 2 — Komputer ALL-IN-ONE Typ 1— pkt. 22 „Inne”.
Czego dotyczą zapisy w wierszu 22 opisu Komputerów All-In-One Typ 1? Czy
oprogramowanie ZETO Świdnica ma być dostarczone i zainstalowane w ramach tego
postępowania? Jakiego oprogramowania dotyczą zapisy o bezterminowej licencji do
wykonywania aktualizacji systemu i jego zasobów [...]” wraz z wszystkimi następnie
wymienionymi podpunktami?
Odpowiedź Zamawiającego:
Punkt 22 opisu komputerów ALL-IN-ONE typ 1 jest kontynuacją wiersza 21
oprogramowanie i dotyczy opisu równoważnego systemu operacyjnego. Błąd powstał
podczas dzielenia dokumentu z automatyczną numeracją wierszy. Zamawiający poprawił
błąd i jednocześnie zmieniona została numeracja pozycji od pkt. 22.

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.

Sekcji ds.
Sądu Ape

RÓWNIK
jówipń Publicznych
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świńska
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Do wiadomości:
- uczestnicy postępowania
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