Katowice dn. 4 grudnia 2009 r.

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

VII 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 pytaniami, jakie wpłynęły
do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
1. Pytanie Wykonawcy:

Czy system do testów opisany w punkcie 4 załącznika nr 2 do SIWZ musi być
wyprodukowany przez tego samego producenta, co tablica interaktywna wymieniona w
punkcie 1 załącznika nr 2 do SIWZ?
Odpowiedź Zamawiającego: Nie, nie musi być wyprodukowany przez tego samego

producenta.
2. Pytanie Wykonawcy:

Czy oprogramowanie do systemu do testów opisanego w punkcie 4 załącznika nr 2 do
SIWZ ma być w języku polskim?
Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, oprogramowanie do systemu do testów, które zostało
opisane w punkcie 4 załącznika nr 2 do SIWZ ma być w
języku polskim.
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3. Pytanie Wykonawcy:

Czy oprogramowanie do systemu do testów opisanego w punkcie 4 załącznika nr 2 do
SIWZ ma pracować w systemach Windows XP/32bits Vista/MacOs/Linux?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak, wskazane w pytaniu oprogramowanie ma pracować w

systemach Windows XP/32bits Vista/MacOs/Linux.
4. Pytanie Wykonawcy:

Czy stwierdzenie: „ Komunikacja z komputerem w standardzie RS232C, USB…” dotyczące
tablicy interaktywnej opisanej w punkcie 1 załącznika nr 2 do SIWZ oznacza, że
Zamawiający wymaga aby zaoferowana tablica interaktywna posiadała dwa porty:
oddzielnie port RS-232 i oddzielnie port USB, bez konieczności zastosowania dodatkowych
adapterów RS-232/USB?
Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga aby zaoferowana tablica
interaktywna posiadała dwa porty: oddzielnie port RS-232 i oddzielnie port USB, bez
konieczności zastosowania dodatkowych adapterów RS-232/USB.

Odpowiedź

5. Pytanie Wykonawcy:

Zgodnie z art. 38 pzp oraz VI.5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia proszę o
wyjaśnienie, czy w nawiązaniu do punktów IV.4.2 i IV.10.2b Zamawiający przewiduje
zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Jeżeli tak – proszę o określenie kwoty tego
zabezpieczenia.
Odpowiedź

Zamawiającego:

Zamawiający

nie

wymaga

wniesienia

zabezpieczenia

należytego wykonania umowy.

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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