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Warszawa, dn. 31.08.2017 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju (oznaczenie sprawy 16/17/PN).
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Zamawiający Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje,
że wpłynęły w dniu 23.08.2017 r. oraz 29.08.2017 r. pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiamy ich treść wraz z wyjaśnieniem:
Pytanie 1.
Załącznik nr 1,.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Część 1, A. Komputer stacjonarny PC,
Porty we/wy
Zamawiający w SIWZ wymaga 1 portu mikrofonu z przodu i 1 portu z tyłu obudowy oraz 1 portu
słuchawek z przodu i 1 portu z tyłu obudowy. Pragniemy zauważyć, iż część producentów w przypadku
obudów USFF i MFF ogranicza ilość portów ze względu na gabaryty i sposób zastosowania takiego
typu urządzeń. Czy Zamawiający dopuści komputer renomowanego, światowego producenta
wyposażony w pojedynczy uniwersalny port audio combo (słuchawki i mikrofon) na przodzie
obudowy oraz w port audio out (wyjście liniowe) również na przodzie obudowy ?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dokonał stosownej zmiany treści SIWZ 24.08.2017 r.
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Pytanie 2.
Załącznik nr 1,.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Część 1, A. Komputer stacjonarny PC,
Wymagania dotyczące zasilania
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania komputera w obudowie MFF z zewnętrznym
zasilaczem o sprawności stałej 87% z aktywnym filtrem EPS - poziom 5 ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza komputery z zasilaczem zewnętrznym w obudowie MFF.
Pytanie 3.
Załącznik nr 1,.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Część 1, B. Komputer przenośny PC 1213,3 cala. Pamięć operacyjna.
Czy Zamawiający zaakceptuje możliwość zaoferowania komputera przenośnego wyposażonego
w pojedynczy slot na pamięć RAM obsadzony pojedynczą kością 16GB ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści komputera przenośnego wyposażonego w jeden slot na pamięć ram.
Zgodnie z SOPZ wymagane są dwa sloty z czego jeden powinien być wolny a drugi obsadzony
pamięcią minimum 8 GB.
Pytanie 4.
Załącznik nr 1,.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Część 2, Monitor.
Czy Zamawiający zaakceptuje monitor 24" renomowanego, światowego producenta o rzeczywistym
polu widzenia 23,8" z czasem reakcji matrycy 6ms wyposażony w dołączoną listwę głośnikową
producenta monitora spełniający wszystkie pozostałe wymagania ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści takiego monitora. Zgodnie z SOPZ rzeczywisty rozmiar matrycy
powinien wynosić 24”.
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Pytanie 5.
Dotyczy: Załącznika nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część I.
- pkt. A – Komputer stacjonarny PC – 10 szt.
- pkt. B – Komputer przenośny PC 12-13,3 cala – 87 szt.
Dla komputera stacjonarnego i komputera przenośnego punkcie „Warunki Gwarancji”
Zamawiający wymaga”
„Okres gwarancji: 3 lata (w trybie door-to-door) od daty podpisania protokołu odbioru przez
Zamawiającego bez zastrzeżeń.
Gwarancja realizowana od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-17:00, w siedzibie
Zamawiającego, z reakcją na zgłoszenie w następnym dniu roboczym. Wykonawca zobowiązany jest
do usunięcia wady w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
W przypadku uszkodzenia dysku twardego w okresie gwarancji, uszkodzony dysk pozostaje u
Zamawiającego, a w jego miejsce zostaje dostarczony nowy (bez dodatkowych kosztów)”
Gwarancja w trybie door-to-door jest wykonywana w ten sposób, że zepsuty sprzęt odbiera kurier,
jest naprawiany w serwisie zewnętrznym, a po naprawie kurier przywozi naprawiony sprzęt.
Jednak w drugim zdaniu Zamawiający wymaga, aby gwarancja była realizowana w siedzibie
Zamawiającego, a więc w trynie On-site, a w dodatku wymaga pozostawienia uszkodzonych dysków
twardych, czego kurier na pewno nie wykona.
Z opisu wymagań wynika, iż serwis powinien być wykonywany w trybie On-Site, a nie Door-to-door.
Proszę o wyjaśnienie, w jakim trybie dla komputerów stacjonarnych i przenośnych ma być
wykonywany serwis: On-site czy Door-to-door?
Odpowiedź:
Zamawiający dokona zmiany w SIWZ na gwarancję w trybie On-Site.
ZATWIERDZAM
Dyrektor Działu Systemów Informatycznych
Piotr Zerhau
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