Monika Bronkau – Ługowska
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

Warszawa, 24 sierpnia 2015 r.
DBA-2/240-40/2015
Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na dostawę komputerów stacjonarnych
(typu All in One) w maksymalnej liczbie do 145 sztuk i laptopów w maksymalnej liczbie do
40 sztuk wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
w 2015 r. wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia o następującej treści:
Pytanie Nr 1
Dotyczy: Załącznika Nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), część
B - laptop, pkt 7 wyposaŜenie, ppkt. j. Zamawiający wymaga aby laptop posiadał porty VGA,
Mini Display Port.
Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie laptopa posiadającego porty VGA i Display
Port?
Pragniemy zwrócić uwagę, Ŝe zaproponowane rozwiązania pozwolą na zwiększenie wyboru
sprzętu oferowanego na rynku zgodnego z specyfikacją Zamawiającego, oraz umoŜliwi
zaoferowanie sprzętu o lepszych parametrach niŜ wskazane w specyfikacji.
W odpowiedzi na powyŜsze pytanie Zamawiający informuje, iŜ zmienia wymóg SIWZ
i dopuszcza zaoferowanie laptopa, który zamiast portu Mini Display Port będzie posiadał port
Display Port.
W związku z powyŜszym dotychczasowy zapis określający minimalne wymagania techniczne
oferowanego sprzętu Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do SIWZ oraz odpowiednio
w Załączniku Nr 6a do SIWZ, Część B – laptop pkt. 7 wyposaŜenie, ppkt. j w brzmieniu
„VGA, Mini Display Port” otrzymuje brzmienie „VGA, Mini Display Port lub Display
Port”
Pytanie Nr 2
Dotyczy: Załącznika Nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), część
B - laptop, pkt 7 wyposaŜenie, ppkt. k. Zamawiający wymaga aby laptop posiadał czytnik kart
multimedialnych (min. SD/SDHC/SDXC/MMC).
1. Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie laptopa posiadającego czytnik kart pamięci
obsługujący karty w standardach SD, SDHC oraz SDXC?
2. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie laptopa bez czytnika karty pamięci
w standardzie MMC?
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Pragniemy zwrócić uwagę, Ŝe zaproponowane rozwiązania pozwolą na zwiększenie wyboru
sprzętu oferowanego na rynku zgodnego z specyfikacją Zamawiającego, oraz umoŜliwi
zaoferowanie sprzętu o lepszych parametrach niŜ wskazane w specyfikacji.
W odpowiedzi na powyŜsze pytanie Zamawiający informuje, iŜ dokonuje zmiany treści
SIWZ i rezygnuje z wymogu, aby oferowany laptop posiadał czytnik kart pamięci
w standardzie MMC.
W związku z powyŜszym dotychczasowy zapis określający minimalne parametry techniczne
sprzętu wymagane przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do SIWZ oraz odpowiednio
w Załączniku Nr 6a do SIWZ, Część B – laptop pkt. 7 wyposaŜenie, pkt. 7 ppkt. k w
brzmieniu „czytnik kart multimedialnych (min. SD/SDHC/SDXC/MMC)” otrzymuje
brzmienie „czytnik kart multimedialnych (min. SD/SDHC/SDXC)”.
Ponadto Zamawiający z własnej inicjatywy zmienia zapisy Załącznika Nr 1 do SIWZ oraz
odpowiednio Załącznika Nr 6a do SIWZ w kolumnie określającej minimalne parametry
techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego:
−
Część A – Komputer typu All in One, pkt. 12 obudowa, tiret piąty w brzmieniu
„- Wbudowane w obudowę przyciski: sterowania jasnością, włącz/wyłącz” otrzymuje
brzmienie „- Wbudowane w obudowę przyciski: sterowania głośnością,
włącz/wyłącz”;
−

Część A – Komputer typu All in One, pkt. 12, obudowa, tiret ósmy w brzmieniu
„-beznarzędziowe otwieranie obudowy, wymiana dysku twardego, pamięci operacyjnej,
napędu optycznego, demontaŜu stopy” otrzymuje brzmienie „-beznarzędziowe
otwieranie obudowy, wymiana dysku twardego, pamięci operacyjnej, napędu
optycznego” (usunięty został wymóg „demontaŜu stopy”);

−

w Części A – Komputer typu All in One, pkt. 16, Bios, „MoŜliwość z poziomu BIOS:”
Zamawiający
usuwa
w
całości
wymóg
tiretu
w
brzmieniu
„-zmiany pracy wentylatorów między trybem optymalizacji głośności lub temperatury”;

Część B – laptop pkt. 7 wyposaŜenie, pkt. 7 ppkt. n w brzmieniu „kamera HD720p
pracująca przy niskim oświetleniu z funkcją face tracking” otrzymuje brzmienie
„kamera HD720p pracująca przy niskim oświetleniu” (usunięty został wymóg
„z funkcją face tracking”).
Na stronie internetowej Zamawiającego zostały zamieszczone Załączniki Nr 1 oraz 6a do
SIWZ uwzględniające powyŜej wprowadzone zmiany.
−

PowyŜsze odpowiedzi stanowią zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
jednak ich uwzględnienie w ofertach nie wymaga dodatkowego czasu i dotychczasowy termin
składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty naleŜy składać do dnia 22 września
2015 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 22 września 2015 r. godz. 11:30.
Zastępująca Dyrektora Generalnego Urzędu

Małgorzata Tomczak
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