Nr sprawy RU/DW/23/10

Katowice dn. 2 lipca 2010 r.

II ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ
Uczestnicy postępowania nr RU/DW/23/10

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 193 000 €
na DOSTAWĘ KOMPUTERÓW I MONITORÓW

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223,
poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela
następujących wyjaśnień:

1. Pytanie Wykonawcy:
W opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2) w specyfikacji komputera konfiguracji pierwszej i drugiej,
Zamawiający odnośnie klawiatury wyspecyfikował : „klawiatura USB z przyciskami multimedialnymi i regulacją
głośności, opcjonalnie czytnik kart chipowych”.
Czy powyższy zapis oznacza, że oferowana klawiatura musi być wyposażona w czytnik kart chipowych, a jeśli
nie, to proszę o wyjaśnienie co należy rozumieć przez zapis „opcjonalnie czytnik kart chipowych”?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, iż zaoferowane klawiatury muszą być wyposażone, co najmniej w jedno z dwóch
rozwiązań: czytnik kart chipowych lub przyciski multimedialne i regulacja głośności.
Oczywiście mogą być wyposażone w obydwa rozwiązania jednocześnie.
2. Pytanie Wykonawcy:
W opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2) w specyfikacji komputera konfiguracji drugiej Zamawiający
wyspecyfikował w poz.1 Płyta główna m.in. „ 1 wolne złącze PCI Express x 16”, w poz.6. Karta graficzna „Karta
grafiki z pamięcią własną min. 512MB, złącza DVI, D-Sub, HDMI”, co oznacza wymóg zaoferowania osobnej
(niezintegrowanej) karty graficznej osadzonej w złączu PCI Express x 16.
W związku z tym, że obecnie nie ma płyt głównych spełniających wszystkie wymagania zawarte w SIWZ (a w
tym posiadających odpowiedni chipset, obsługujących pamięć DDR3 oraz posiadających funkcjonalność
opisaną w poz.15. Bezpieczeństwo i w poz.16 BIOS) i jednocześnie wyposażonych w dwa złącza PCI Express x
16, czy Zamawiający zaakceptuje komputer z płytą główną spełniającą wszystkie wymagania i posiadającą tylko
jedno złącze PCI Express x 16, w którym zostania zamontowana osobna (niezintegrowana) karta graficzna?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje określoną specyfikację dotyczącą płyty głównej wymaganego komputera.
Na rynku dostępne są płyty, spełniające te warunki, dostarcza je co najmniej 2 producentów.

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