Katowice dn. 23 października 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 pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego,
Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
1. Pytanie Wykonawcy:
1. p.III.2. SIWZ cyt.: „przez dostawę odpowiadającą rodzajem i wartością, Zamawiający rozumie zamówienie
obejmujące dostawę co najmniej jednego z istotnych elementów przedmiotu zamówienia (…) o wartości nie
mniejszej niż 500 000 PLN każda”
a. czy Zamawiającemu chodzi o wartość brutto czy netto dostawy,
b. czy Zamawiający wyznacza cezurę czasową dostaw (np. dostawy i faktury o wartości np. 500 000 PLN
wykonane w ciągu miesiąca do jednego odbiorcy – powodowane np. wydolnością magazynu
odbierającego), czy wymaga jednej faktury na wymienioną kwotę (zazwyczaj, z uwagi choćby na różne
miejsca dostawy – do jednego zamówienia jest wystawianych kilka faktur).
Odpowiedź Zamawiającego:
Ad1a
Zamawiającemu chodzi o całkowitą wartość dostaw brutto.
Ad1b
Zamawiający nie wyznacza cezury czasowej dostaw, ani nie wymaga tylko jednej faktury od zrealizowanych dostaw
jednego z istotnych elementów przedmiotu zamówienia
2. Pytanie Wykonawcy:
2. Opis przedmiotu zamówienia, p.1 – specyfikacja techniczna tablicy interaktywnej, Zamawiający wymienia:
a. „Załączone akcesoria: kabel USB o długości 5 m do podłączenia z komputerem”
– proszę o informację czy kabel musi mieć dokładnie 5 m, czy chodziło o sformułowanie minimum 5 m (
większość rozwiązań tego typu preferuje kable o długości 7,5m)
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b. „Komunikacja z komputerem w standardzie RS232C, USB, opcjonalnie komunikacja radiowa RF oraz
Bluetooth” jedno i drugie rozwiązanie umożliwia bezprzewodowe połączenia komputera z tablicą w
związku z powyższym prosimy o zmianę specyfikacji na sformułowanie „komunikację radiową RF lub
Bluetooth”
c. „Obszar roboczy tablicy min. 148,8cm x 111,6 (czyli 77” w formacie 4:3)”.
Z uwagi na różny sposób obliczania powierzchni roboczej przez różnych producentów (np. w przypadku
tablicy Interwrite o formacie 77” podawana przez producenta powierzchnia robocza wynosi właśnie 148,8
cm x 111,6 (czyli 73” a nie 77”), proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza minimalne odstępstwo
od przedstawionego rozmiaru czyli wymiar powierzchni roboczej 145,6 cm x 109,1 cm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Ad 2a
Długość kabla USB wynosi minimum 5m
Ad 2b
Sformułowanie „….opcjonalnie komunikacja radiowa RF oraz Bluetooth” jest prawidłowe.
Ad 2c
Obszar minimalny tablicy określony jest długością przekątnej, która w formacie 4:3 wynosi minimum 77 cali. Mniejsze
rozmiary powierzchni roboczej nie są dopuszczone.
3. Pytanie Wykonawcy:
3. P.VIII. b. SIWZ cyt.: „ Zamawiający oceniał będzie możliwość pisania na tablicy jednocześnie przez dwóch
użytkowników w tym samym czasie, przy użyciu dwóch pisaków elektronicznych” – proszę o sprecyzowanie
określenia „ jednoczesnego pisania przez 2 użytkowników”, czy chodzi tu o:
a. pisanie przez dwóch użytkowników na 2 wydzielonych (niezależnie od siebie) częściach tablicy
b. jednoczesne pisanie przez dwóch użytkowników w dowolnych miejscach tablicy (np. poprawianie błędów
w pisanym tekście).
Odpowiedź Zamawiającego:
Ad3
Sformułowanie jednoczesne pisanie przez 2 użytkowników oznacza możliwość jednoczesnego pisania w tym samym
obszarze, bez konieczności wydzielenia odrębnych części obszaru tablicy
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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