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

Poznań, dnia 08 sierpnia 2017 r.

ZP-373-02/16
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na Zakup komputerów i monitorów dla sądów apelacji poznańskiej.

WYJAŚNIENIA, ZMIANA TREŚCI SIWZ 1
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 1
Witam, w związku z ww. postępowaniem informujemy iż firma Microsoft od maja 2017
wycofała się z publikowania raportów kompatybilności komputera na stronie Microsoft
Windows Hardware Compatibility.
W związku z powyższym wnosimy o usunięcie tego zapisu z opisu przedmiotu komputera.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający rezygnuje z wymogu potwierdzenia kompatybilności ze strony Microsoft
Windowa Hardware Compatibility, natomiast wymaga potwierdzenia kompatybilności
komputera na stronie Microsoft Compatible Product List (https://sysdev.microsoft.com/enus/hardware/lpl/)
W związku z powyższą odpowiedzią Zamawiający zmienia treść SIWZ:
Zmiana pkt. 6.3.2):
Część 1 Komputer typ 1
Jest:
6) Dokument poświadczający poprawną współpracę oferowanego modelu urządzenia z
systemem operacyjnym Windows 10 (dopuszcza się wydruk lub „zrzut ekranu" ze strony
internetowej Microsoft WHCL https://sysdev.microsoft.com/en-us/hardware/lpl/).
Powinno być:
6) Dokument poświadczający poprawną współpracę oferowanego modelu urządzenia z
systemem operacyjnym Windows 10 (dopuszcza się wydruk lub „zrzut ekranu" ze strony
internetowej Microsoft Compatible Product List https://sysdev.microsoft.com/enus/hardware/lpl/).
-

Część 2 - Komputer AlllnOne typ 1
Jest:
5) Dokument poświadczający poprawną współpracę oferowanego modelu urządzenia z
systemem operacyjnym Windows 10 (dopuszcza się wydruk lub „zrzut ekranu" ze strony
internetowej Microsoft WHCL https://sysdev.microsoft.com/en-us/hardware/lpl/).
Powinno być:
5) Dokument poświadczający poprawną współpracę oferowanego modelu urządzenia z
systemem operacyjnym Windows 10 (dopuszcza się wydruk lub „zrzut ekranu" ze strony
internetowej Microsoft Compatible Product List https://sysdev.microsoft.com/enus/hardware/lpl/).
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Zmiana załącznika Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienie
Część 1 - Komputer Typ 1 poz. 18
Jest:
18.

Certyfikaty i
dokumenty

Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, u którego
wdrożono normę PN-EN ISO 9001:2008 lub równoważną, w
zakresie co najmniej produkcji lub projektowania lub
rozwoju - urządzeń lub systemów lub rozwiązań
informatycznych
Raport badawczy potwierdzający głośność komputera w
trybie jałowym na poziomie max 24dB, wykonany przez
notyfikowane laboratorium (dopuszcza się w języku
angielskim), potwierdzające osiągnięte wyniki, wraz z
oświadczeniem producenta komputera,
Oferowane urządzenia posiadają deklarację zgodności CE
Zgodność z Energy Star 6.1
potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym
zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji
substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia
wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji
producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji
Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie
„Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla
produktów zużywających energię możliwych do
wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby
zamówień publicznych", pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia
2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla
płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw
sztucznych o masie powyżej 25 gram,
Certyfikat EPEATna poziomie GOLD,
Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie
Microsoft Windows Hardware Compatibility
Wydajności min. 5900pkt w teście CPU Mark, test z dnia
13.01.2017 r.
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa
w art. 26 ust. 1 Pzp złoży następujące dokumenty, zgodnie z
pkt. 6.3.2 SIWZ:
1) dot. Test wydajności CPU Mark
2)

dot. Normy PN-EN ISO 9001:2008 dla producenta,

3)

dot. Zgodności Energy Star 6.1

4)

dot. zgodności CE,

5)

dot. głośności,

6)

dot. współpracy z Win 10

7)

Karta katalogowa lub inny dokument

8)

dot. zgodności z dyrektywą ROHS UE,

9)

Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD

10) Oświadczenie wykonawcy dot. nośników danych

Powinno być:
18.

Certyfikaty i
dokumenty

Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, u którego
wdrożono normę PN-EN ISO 9001:2008 lub równoważną, w
zakresie co najmniej produkcji lub projektowania lub
rozwoju - urządzeń lub systemów lub rozwiązań
informatycznych
Raport badawczy potwierdzający głośność komputera w
trybie jałowym na poziomie max 24dB, wykonany przez
notyfikowane laboratorium (dopuszcza się w języku
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angielskim), potwierdzające osiągnięte wyniki, wraz z
oświadczeniem producenta komputera,
Oferowane urządzenia posiadają deklarację zgodności CE
Zgodność z Energy Star 6.1
potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym
zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji
substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia
wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji
producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji
Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie
„Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla
produktów zużywających energię możliwych do
wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby
zamówień publicznych", pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia
2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla
płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw
sztucznych o masie powyżej 25 gram,
Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD,
Potwierdzenie kompatybilności dla systemu Windows 10
64bit na stronie Microsoft Compatible Product List
(https://sysdev.microsoft.com/en-us/hardware/lpl/)
Wydajności min. 5900pkt w teście CPU Mark, test z dnia
13.01.2017 r.
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa
w art. 26 ust. 1 Pzp złoży następujące dokumenty, zgodnie z
pkt. 6.3.2 SIWZ:
1) dot. Test wydajności CPU Mark
2)

dot. Normy PN-EN ISO 9001:2008 dla producenta,

3)

dot. Zgodności Energy Star 6.1

4)

dot. zgodności CE,

5)

dot. głośności,

6)

dot. współpracy z Win 10

7)

Karta katalogowa lub inny dokument

8)

dot. zgodności z dyrektywą ROHS UE,

9)

Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD

10) Oświadczenie wykonawcy dot. nośników danych

Część 2 - Komputer ALL-IN-ONE Typ 1 poz. 18
Jest:
22

Certyfikaty i
standardy

Oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane przez producenta, u
którego wdrożono normę PN-EN ISO 9001:2008 lub równoważną, w
zakresie co najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju - urządzeń
lub systemów lub rozwiązań informatycznych (producent posiada certyfikat
ISO 9001:2008 lub równoważny).
Oferowane urządzenia muszą poprawnie współpracować z systemem
operacyjnym Windows 10.
Oferowane urządzenia są zgodne z dyrektywą ROHS UE o eliminacji
substancji niebezpiecznych.
Deklaracja zgodności CE
Certyfikat

TCO

dostępny

na

stronie

http://tco.brightlv.se/pls/nvp/ltco search
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TCO

Development

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 1
Pzp złoży następujące dokumenty, zgodnie z pkt. 6.3.2 SIWZ:
1) dot. Test wydajności CPU Mark- wydruk z przeprowadzonego
testu na konfiguracji oferowanej,
2)

dot. Test wydajności karty graficznej - wydruk ze strony lub
wydruk z przeprowadzonego testu,

3)

dot. Normy PN-EN ISO 9001:2008 dla producenta -,

4)

dot. zgodności CE -,

5)

dot. współpracy z WinlO - wydruk ze strony internetowej lub
zrzut ekranu,

6)

dot. zgodności z dyrektywą ROHS UE,

7)

Karta katalogowa zaoferowanego urządzenia lub inny dokument
potwierdzający parametry zaoferowanego urządzenia.

8)

Certyfikat TCO

9)

Oświadczenie wykonawcy dot. nośników danych

Powinno być:
22

Certyfikaty i
standardy

Oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane przez producenta, u
którego wdrożono normę PN-EN ISO 9001:2008 lub równoważną, w
zakresie co najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju - urządzeń
lub systemów lub rozwiązań informatycznych (producent posiada certyfikat
ISO 9001:2008 lub równoważny).
Oferowane urządzenia muszą poprawnie współpracować z systemem
operacyjnym Windows 10. Potwierdzenie kompatybilności dla systemu
Windows 10 64bit na stronie Microsoft Compatible Product List
(https://sysdev.microsoft.com/en-us/hardware
Oferowane urządzenia są zgodne z dyrektywą ROHS UE o eliminacji
substancji niebezpiecznych.
Deklaracja zgodności CE
Certyfikat

TCO

dostępny

na

stronie

TCO

Development

http://tco.brightly.se/pls/nvp/itco search

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 1
Pzp złoży następujące dokumenty, zgodnie z pkt. 6.3.2 SIWZ:
1) dot. Test wydajności CPU Mark- wydruk z przeprowadzonego
testu na konfiguracji oferowanej,
2)

dot. Test wydajności karty graficznej - wydruk ze strony lub
wydruk z przeprowadzonego testu,

3)

dot. Normy PN-EN ISO 9001:2008 dla producenta -,

4)

dot. zgodności CE -,

5)

dot. współpracy z WinlO - wydruk ze strony internetowej lub
zrzut ekranu,

6)

dot. zgodności z dyrektywą ROHS UE,

7)

Karta katalogowa zaoferowanego urządzenia lub inny dokument
potwierdzający parametry zaoferowanego urządzenia.
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8)

Certyfikat TCO

9)

Oświadczenie wykonawcy dot. nośników danych

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.

mJŁItUWiNlii

Sekcji ds. zamówień publicznych
Sądu Apelacyjnego w .(Poznaniu
f)

<2^

Dorota Pewińska

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Do wiadomości:
- uczestnicy postępowania
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