Katowice dn. 4 listopada 2009 r.

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

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ
Uczestnicy postępowania nr RU/DW/56/09
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia
powyżej 206 000 € na:

DOSTAWA ZESTAWÓW DO INTERAKTYWNEJ EDUKACJI SZKOLNEJ – 160kpl.
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych
(Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w związku z pytaniem, jakie wpłynęło do Zamawiającego,
Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:
1. Pytanie Wykonawcy:
Opis przedmiotu zamówienia, p.4 – SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU DO TESTÓW :
Zamawiający wymienia:
„Możliwość rozszerzenia systemu o dodatkowe piloty (możliwość obsługi, co najmniej 400 pilotów z jednej bazy” – proszę o
informację czy Zamawiający ma na myśli możliwość połączenia kilkunastu systemów w jeden, czy też możliwość
późniejszego dokupienia do jednego z wybranych systemów dodatkowych 365 pilotów?
Pytanie jest uzasadnione faktem, że piloty niektórych systemów (starsze rozwiązania) mają numerację nadrukowaną na
obudowie – w związku z tym wykorzystanie kilkunastu zestawów (przy rozszerzaniu systemu będzie raczej niepraktyczne,
gdyż wielokrotnie powtórzą się piloty o identycznych numerach. Podobnie w przypadku zgubienia lub zniszczenia pilota
trzeba będzie dokupić pilot o konkretnym, brakującym numerze (zwiększenie kosztów). Na rynku występują również
bardziej nowoczesne i tylko nieznacznie droższe systemy z pilotami wyposażonymi w wyświetlacze LCD, które rozwiązują
ten problem, ponieważ numer pilota jest wyświetlany (programowany z bazy) na wyświetlaczu. Oprócz tego takie piloty
oferują dodatkowe praktyczne funkcje i znacznie zwiększają funkcjonalność systemu.
Czy Zamawiający zechce sprecyzować swoje oczekiwania w zakresie tego wymogu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, iż sformułowanie "możliwość rozszerzenia systemu o dodatkowe piloty" należy rozumieć jako
możliwość dokupienia do systemu dowolnej ilości (maksymalnie do łącznej ilości 400) dodatkowych pilotów.

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.
Sekretarz Komisji Przetargowej:
Aneta Knapik
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