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WYKONAWCY

Dostawa 60 zestawów komputerowych dta potrzeb Urzędu Statystycznego w Warszawie
ODPOWIEDZ NA PYTANIA WYKONAWCY

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie
zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treściogłoszenia. Zgodnie z 518, p.2 SIWZ, Zamawiający przekazuje
Wykonawcom treśĆpytań waz z odpowiedzią:
Ą1tanie

1:

z przodu
obudowy komputera?
odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający okreśtiłumiejscowienie w obudowie komputera portów audio (wyjście na słuchawki i wejście
na mikrofon), natomiast typ złączą pozostawia w gestii Wykonawcy.
Czy Zamawiajqcy dopuści zaoferowanie stacji roboczej PC wyposażonej w port audio typu combo

Ęfianie 2:
Czy Zamawiajqcy dopuści zaoferowanie stacji roboczej PC, w htórej funhcjonalność opisona jako opcja
wymagania hasła administratora przy aktualizacji BI2S jest uzyskiwana za pomocq nie jednej a za pomocq
włqczeni a kilku fu nkcji?
odpowiedź na pytanie 2:
Zamawiający okreśtiłminimalne wymagania bezpieczeństwa odnośnie BloS (,,opcja wymagania hasła
administratora przy aktualizacji BloSu''), natomiast sposób uruchamiania przedmiotowej funkcjonatności
pozostawia w gestii Wykonawcy

Ą1tanie 3:

Czy Zamawiajqcy dopuścizaoferowanie stacji roboczej PC, W której funkcjonalność opisana jako

,,przeprowadzenie testów diagnostycznych w celu wyhrycia usterki komponentów homputera" jest uzyskiwana
nie w strukturze Wewnętrznej BloS ale z poziomu menu BooT-owania?
odpowiedź na pytanie 3:
Zamawiający okreśtiłwymagania w zakresie funkcjonaIności ,,przeprowadzenia testów diagnostycznych w ce[u

wykrycia usterki komponentów komputera(..')'', natomiast sposób uruchamiania przedmiotowej

funkcjona[ności pozostawia w gestii Wykonawcy.
Ą1tanie 4:

Czy Zamawiajqcy dopuści zaoferowanie monitora z czasami odpowiedzi na poziomie 8 ms normal (s ms gray

to gray)?

odpowiedź na pytanie ł:
Zamawiający okreśtiłoptymalny czas reakcji monitora na min. 5 ms, aby mozliwa była ergonomiczna praca
biurowa przy komputerze z ap[ikacjami funkcjonującymi w Urzędzie. Wszystkie oferty, które spełniają ten
warunek są dopuszczaIne.
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Ą1tanie 5:

Czy Zamawiajqcy dopuścizaoferowanie monitora z funhcjq obrotu wokół własnej osi o 90 stopni po 45
w obu kierunkach?

stopni

odpowiedź na pytanie 5:
Zamawiający uŻyŁ sformułowania dotyczącego funkcji regutacji monitora ,,(...)oraz zalecany obrót wokół
własnej osi(...)'', zatem zakres danej funkcji pozostawia w gestii Wykonawcy.
odpowiedź na pytania nie stanowi modyfikacjitreści ogłoszenia oraz SIWZ.
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, mimo że nie są modyfikacją SIWZ, mają
charakter wiąŻący dla wykonawców. oznacza to, że każdy wykonawca chcący wziąć udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, przy konstruowaniu swojej oferty, musi wziąć pod uwagę wyjaśnienia
zamawiającego odnoszące się do treściogłoszenia o zamówieniu ispecyfikacji istotnych warunków
zamówienia
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