
Urząd Stacystyczny
w Warszawie

Zna k sp rawy: WAW-WA.271.5.2019 Warszawa, 10 październik 2019 r.

WYKONAWCY

Dostawa 42 zestawów komputerowych dta potrzeb Urzędu Statystycznego w Warszawie.

'oDPoWlEDż run pwRnn UuYKoNAWcY

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie
zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści ogłoszenia. Zgodnie z S 18, p.2 5lWZ, Zamawiający przekazuje
Wykonawcom treść pytań waz z odpowiedzią:

Ąfianie 1:

,,Przedmiotem Zamówienia sq zestawy komputerowe złożone z jednostek centralnych i monitorów.
Wśród wymagań Zamawiajqcy zawarł zapis, aby zarówno jednostka centralna jak i monitor wyposażone były w porty
graficzne HDMl. Większość producentów markowego sprzętu komputerowego stosuje w swych urzqdzeniach porty
typu Display Port, złqcze HDMl pozycjonujqc jako przeznaczone do domowego sprzętu multimedialnego.
Czy Zamawiajqcy uzna za spełniajqce wymagania urzqdzenia (jednostka centrąIna i monitor) wyposażone W porty
Display port zamiast HDMI?"

odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający dopuszcza użycie portu DisplayPort pod warunkiem, że zestaw będzie umożliwiał również podłączenie
przy pomocy interfejsu VGA. Jeżeli zestaw posiadałby interfejs DisplayPort, Wykonawca musi zapewnić jednotite
okablowanie dta tego interfejsu bez stosowania przejściówek.

Ę1tanie 2:

,,W specyfikacji stacji roboczej, pkt 10 obudowa, Zamawiajqcy zawarł następujqcy zapis:
"Małogabarytowa, klasyczna o stonowanym kolorze zestawu (ciemny lub szary), zapewniajqco sprowne
o d p r ow ad za n i e ci e p ła e m itow a n eg o p rzez ko m p o n e nty k o m p ute r a".
Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiajqcy ma na myśli piszqc "Mołogabarytowa"' Czy obudowo typu
MiniTower / Desktop spełnia te kryteria, czy też Zamawiający oczekuje dostawy urzqdzeń w formacie SFF (small form
factor)2"

odpowiedź na pytanie 2:
W oPZ nie został sprecyzowany konkretny typ obudowy. Jednocześnie Zamawiający nie Wymaga, aby stacja robocza
miała kieszeń na napęd cD/DVD. Kieszeń napędu cD/DVD determinuje jeden z wymiarów obudowy Mini
Tower/Desktop. obudowa MiniTower/Desktop z kieszenią CD/DVD może powodować nadmiarowość przestrzeni na
stanowisku pracy' co jest utrudnieniem w nazwaniu obudowy jako,,małogabarytowa'' w stosunku do użytych
ko m po n entóW i pote n cja ln ego zastosowa n ia zestawu.

odpowiedź na pytania nie stanowi modyfikacji treści ogłoszenia oraz SIWZ.

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, mimo że nie są modyfikacją SIWZ, mają charakter
wiążący d[a Wykonawców. oznacza to, że każdy Wykonawca chcący wziąć udział W postępowaniu o udzie[enie
zamówienia pub[icznego, przy konstruowaniu swojej oferty, musi wziąć pod uwagę wyjaśnienia Zamawiającego
odnoszące się do treści ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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