Warszawa, 8 czerwca 2018 r.

ZATWIERDZAM
Dyrektor Działu Systemów Informatycznych
Piotr Zerhau
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 17/18/PN) na dostawę
monitorów komputerowych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Zamawiający, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, uprzejmie informuje, iż w dniach
24.05.2018r., 25.05.2018r., 28.05.2018r., 29.05.2018r. oraz 04.06.2018r., do Zamawiającego
wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ oraz szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej NCBR. Poniżej przedstawiam ich treść
wraz z wyjaśnieniem udzielanym przez Zamawiającego.

Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści monitor 24’’ z obszarem roboczym 23,8’’, a spełniający i znacznie
przewyższający inne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza monitor o przekątnej ekranu (obszar roboczy) minimum 23,8’’
spełniający pozostałe parametry zgodnie z SOPZ stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał stosowną zmianę treści SIWZ.

Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuści monitor 23,8 cala spełniający pozostałe parametry?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza monitor o przekątnej ekranu (obszar roboczy) minimum 23,8’’
spełniający pozostałe parametry zgodnie z SOPZ stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał stosowną zmianę treści SIWZ.

Zamówienie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu państwa, Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 3
W związku z ww. postępowaniem proszę o informację czy zamawiający dopuści monitor z 2x
HDMI zamiast HDMI + Display Port?
Odpowiedź
Nie, Zamawiający nie dopuszcza innej opcji niż HDMI + DisplayPort.

Pytanie 4
Czy w opisie przedmiotu zamówienia cecha „LED” dotyczy typu panela czy rodzaju
technologii podświetlenia panela?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia cecha „LED” dotyczy typu
panela.

Pytanie 5
Zamawiający w punkcie 4.2 SIWZ zawarł zapis: „prawo opcji, o którym mowa w pkt 3.3.
SIWZ-w terminie c/o 30 dni od dnia złożenia pisemnego zamówienia nie później, niż do dnia
30.12.2018 r. ". Natomiast w załączniku Nr 7 do SIWZ (§1 ust. 5. pkt. 2) widnieje zapis:
„2) w zakresie prawa opcji - w terminie 30 dni (trzydziesta) dni roboczych od dnia złożenia

zamówienia, jednak nie później do 30 czerwca 2018 r."
W związku z rozbieżnymi zapisami prosimy o jednoznaczne podanie daty granicznej
realizacji zamówienia złożonego w przypadku prawa opcji.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że data graniczna realizacji zamówienia złożonego w przypadku
prawa opcji to 30 grudnia 2018r. Jednocześnie Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany
załącznika Nr 7 do SIWZ.
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Pytanie 6
Zamawiający w ww. postępowaniu przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (SIWZ
rozdział 3 oraz Wzór Umowy § 1). W związku z zapisami § 4 ust. 4 Wzoru Umowy:
„W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy

będzie obliczone na podstawie ceny jednostkowej Sprzętu, określonej w Formularzu
cenowym i liczby jednostek Sprzętu zakupionej w ramach każdorazowej realizacji prawa
opcji. (...)" prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający z prawa opcji skorzysta
jednorazowo czy wielokrotnie?
Jeśli to drugie, to prosimy o informację - ile razy? Uzyskanie odpowiedzi na te pytania jest
nam niezbędne w celu rzetelnego oszacowania kosztów dostaw.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że skorzysta z prawa opcji wielokrotnie w zależności od
zapotrzebowania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
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