Warszawa, 29.06.2018r.
ZATWIERDZAM
Dyrektor Działu Systemów Informatycznych
Piotr Zerhau
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 17/18/PN) na dostawę, monitorów
komputerowych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 ze zm.), uprzejmie informuję, iż w dniu 27 czerwca 2018 r. do Zamawiającego wpłynęły wnioski
o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z wyjaśnieniem udzielonym przez
Zamawiającego.

PYTANIE 1
Dotyczy odpowiedzi na pytanie 4 z dnia 8 czerwca 2018r. W związku z tą odpowiedzią, pragniemy
zwrócić uwagę, iż według naszej wiedzy wszystkie dostępne na rynku monitory 23,8"- 24,0" różnych
producentów to monitory, które posiadają podświetlenie LED. Z powodów technologicznych monitory
posiadające panel LED są jeszcze mało dostępne na rynku oraz najczęściej są to monitory
wielkoformatowe. W związku z tym prosimy o ponowną weryfikację cechy „LED", która opisuje
monitor w OPZ.

ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, że typ panela dotyczy
Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany SIWZ.
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PYTANIE 2
Proszę o informację czy kabel Display Port dostarczany razem z monitorem ma mieć DispayPort na
DisplayPort czy inne rozwiązanie?

ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, że kabel DIsplayPort powinien być zakończony obustronnie wtykiem męskim
DisplayPort.

PYTANIE 3
Załącznik Nr 7 do SIWZ WZÓR dot. UMOWA NR 17/18/PN §3 Punkt 2 „Sprzęt zostanie
zamontowany w siedzibie Zamawiającego oraz uruchomiony przez Wykonawcę, jeżeli wymagać
będzie tego specyfika Sprzętu.”
Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie czy dostawa obejmuje także uruchomienie monitorów na
stanowiskach?

ODPOWIEDŹ
Nie, Zamawiający sam zamontuje komputery na stanowiskach. Instalacja monitorów oraz ich
uruchomienie przez Wykonawcę będzie wymagane tylko w przypadku gdy montaż monitorów będzie
wymagał narzędzi lub dodatkowych umiejętności.

Z uwagi na fakt, iż w wyniku powyższych wyjaśnień jest konieczny dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach, termin składania ofert zostaje przesunięty na 16 lipca
2018 r. godz. 13:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii, pokój
nr 204 piętro 2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania tj. 16 lipca 2018 r.
o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego w sali nr 108 piętro 1.
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