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Katowice dn. 21 maja 2009
UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. /032/ 359 1381, 359 1379
fax. /032/ 359 2048

II ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ
Uczestnicy postępowania nr RU/DW/16/09

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej 206 000 € na
ZAKUP TERMINALI Z MONITORAMI LCD ORAZ SKANERÓW SPECJALISTYCZNYCH
(KSIĄŻKOWYCH I DOKUMENTOWYCH)
z podziałem na części: w zakresie części A – skaner dokumentowy 1szt.; w zakresie
części B – skanery książkowe 3szt.; w zakresie części C – terminale 50szt oraz
monitory 50szt.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych
w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do
Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

(Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami)

1. Pytanie Wykonawcy:
Zwracam się do Zamawiającego z pytaniem, czy dopuszcza możliwość zaproponowania w
części C – Terminale i monitory, monitorów z częstotliwością odchylenia pionowego w
zakresie: 56-75 Hz monitorów, które posiadają standard VESA 100x100mm, oraz monitorów
innego koloru niż czarny, np. srebrno – czarny?
Proszę zauważyć, iż przykładowy monitor podany przez Państwa nie jest monitorem
spełniającym wymogi specyfikacji technicznej w części dotyczącej częstotliwości odchylenia
pionowego. Jego rzeczywiste parametry to 56-75 Hz, a kolor czarny jest już praktycznie
niedostępny. Jednocześnie zaznaczam, iż producenci monitorów wycofują z produkcji
monitory standardowej (5:4) wielkości matrycy. Uważam, iż takie parametry jak rozmiar
mocowania VESA czy kolor monitora nie mają żadnego wpływu na jakość wykonania oraz nie
gwarantują wydajniejszej pracy z urządzeniem.
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Odpowiedź Zamawiającego:
1. Ze względu na konieczność zachowania jednolitej linii kolorystycznej oraz
kompatybilności standardów mocowania za sprzętem posiadanym Zamawiający wymaga
dostarczenia monitorów czarnych mocowanych wg standardu 10 cm na 10 cm
2. Ze względu na konieczność zachowania uniwersalności zastosowania do terminali
znajdujących się już na wyposażeniu Zamawiający wymaga rozdzielczości maksymalnej
standardowej tj 1280 na 1024.

2. Pytanie Wykonawcy:
W załączniku nr 2A w opisie przedmiotu zamówienia, część C, monitor LCD, jest zapis
„częstotliwość odchylenia pionowego (zakres minimalny): 50 – 85Hz”. Pragniemy zwrócić
uwagę, że podany monitor 943N, posiada częstotliwość odchylenia pionowego: 56 -75Hz.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitora (943N) posiadającego częstotliwość
odchylenia pionowego: 56 – 75Hz?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora posiadającego częstotliwość odchylania
pionowego w zakresie od 56 do 75 Hz

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla Wykonawców i należy je
uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Pozostałe zapisy w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

Z poważaniem
Specjalista
Aneta Knapik
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