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Łódź, dnia 3 kwietnia 2018 roku

MCM.G.S.221/2018

Wykonawcy

Dotyczy:  Dostawa  sprzętu  komputerowego  wraz  z  oprogramowaniem,  (nr  sprawy
ZP/1/2018).

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz.  U.  2017 r.,  poz.  1579),  zwanej  dalej  „ustawą”,  Zamawiający przekazuje
treść pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz swoje wyjaśnienia. 

 

Pytanie nr 1: 

Proszę o informację – w ostatnim punkcie tj.  Dell 5-pack of Windows Server 2016 RDS,
wymagacie Państwo dostawy 5 licencji (1*5-pack), czy 25 licencji (5*5-pack)? 

Odpowiedź:

W ostatnim punkcie tj.  Dell 5-pack of Windows Server 2016 RDS Zamawiający wymaga 25
licencji (5*5-pack).

Pytanie nr 2: 

Wnosimy  o  zmianę  zapisów  SIWZ,  a  w  szczególności  Załącznika  Nr  3  i  wykreślenie
wymogów podawania szczegółów odnośnie komponentów oferowanego sprzętu. PN (part
number)  danego  producenta  jednoznacznie  określa  oferowany  produkt,  co  Zamawiający
może zawsze zweryfikować na stronie producenta lub bezpłatnej infolinii.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany załącznika Nr 3 z tego powodu, że podanie bardzo
dokładnych  informacji  o  jego  częściach  składowych  nie  jest  obowiązkowe  co  zostało
wyraźnie wskazane w załączniku Nr 3: Parametry techniczne oferowane* odnośnik na dole
formularza„*  Przyjmujemy  do  wiadomości,  że  w  przypadku  niewypełnienia  pozycji
określonych  w  kolumnie  4  Zamawiający  uzna,  że  Wykonawca  proponuje  wymagania
minimalne.  Wypełnienie  kolumny  4  poprzez  udzielenie  odpowiedzi  negatywnej  ,,NIE’’
spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do
oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww.
tabeli.”

Pytanie nr 3: 

Wnosimy  o  doprecyzowanie  zapisów  gwarancyjno  serwisowych.  Jeśli  chodzi  o  warunki
gwarancyjno  serwisowe,  to  Zamawiający  wymaga  Gwarancji  producenta  w  miejscu
użytkowania jednocześnie dopuszczając serwisowanie sprzętu poza swoją siedzibą. A zatem
jedno przeczy drugiemu bowiem gwarancja Producenta w miejscu użytkowania sprzętu jest
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świadczona przez Producenta tylko w miejscu użytkowania. Opcja ta jest w cenie sprzętu, za
który Zamawiajmy płaci. 

Odpowiedź:

Zamawiający  nie określa czy zaoferowana gwarancja ma być producenta czy Wykonawcy.
Opcja ta zleży od wyboru Wykonawcy.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający zrezygnuje z określenia wymiarów minimalnych obudowy SFF z pozycji I 
(jednostka centralna typ A)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zrezygnuje z określenia wymiarów minimalnych obudowy SFF, ale w celu
zwiększenia  konkurencji  poszerza  rozmiar  akceptowalnych  przedziałów  wymiaru  dla
obudowy SFF (Small Form Factor): Szerokość 90,0-105,0 mm, Głębokość 270,0-345,0 mm,
Wysokość 290,0-310,0 mm.

Pytanie nr 5:

Czy w związku z koniecznością  wyjaśnienia  wątpliwości  Zamawiający  przesunie  również
termin składania ofert ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający uzna za spełnienie  warunków dostarczenie  komputerów w obudowach
typu SFF o wymiarach do: 360 x 110 x 350 mm? 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na Pytanie 4.

Pytanie nr 7:

Wnosimy  o  wykreślenie  z  OPZ  wymiarów  obudowy  SFF  lub  dopuszczenie  urządzenia
o wymiarach: szerokość: 95 mm, wysokość: 270 mm, głębokość: 300 mm. 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na Pytanie 4.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Podpis Kierownika Zamawiającego
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