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Olsztyn 03.10.2018 r.
Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ

Uczestnicy postępowania

W związku z zapytaniem uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na Dostawę pomocy dydaktycznych dla
Szkoły Podstawowej nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie w ramach projektu Projektuję
swoją przyszłość – 5 części. Realizowanego w Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM 02.02.01. Podniesienie
jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów –
projekty konkursowe
działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający wyjaśnia, co następuje:
Pytania:
1) Zamawiający w specyfikacji przetargowej zawarł wymóg aby oferowane Laptopy dla ucznia
szt. 12 oraz Laptop dla nauczyciela szt. 1 posiadały standard / certyfikat ENERGY STAR 6.0
potwierdzający dokument oferowanego sprzętu komputerowego. Standard ten nie jest już
obowiązujący na terenie Europy.
2) Czy zamawiający dla części I Lp. 3, 4 – opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik
nr 1 do SIWZ dopuści laptopy:
a. o częstotliwości pamięci RAM 2133 Mhz
b. oferujące czas pracy na baterii min. 6 godzin, zgodnie z kartą katalogową produktu
c. nie posiadające złącza VGA (wykonawca może dostarczyć adapter HDMI-VGA)
d. których BIOS oferuje następujące funkcjonalności:
BIOS: BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa za pomocą klawiatury.
Możliwość, bez uruchomienia systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji
o: wersji BIOS, numerze seryjnym komputera, wielskości pamięci RAM, typie i
prędkości zainstalowanego procesora, zainstalowanym dysku twardym.
Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego
boot’owania, które umożliwia min.: uruchamianie systemu z zainstalowanego HDD,
uruchamianie systemu z urządzeń zewnętrznych typu HDD-USB, USB Pendrive
3) Czy zamawiający w części I Lp. 8 – opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik
nr 1 do SIWZ określając obszar roboczy miał na myśli wymiary wyrażone w mm a nie cm3?
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4) Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia zawartego w częściach 2-5
i sukcesywnych dostaw części produktów?
Odpowiedzi:
Ad. 1.
Ad. 2.
Ad. 3.
Ad. 4.

Zamawiający postanowił wykreślić ten wymóg z SIWZ oraz załączników do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza laptopy o proponowanych parametrach.
Oczywiście Zamawiający miał na myśli wymiary wyrażone w mm.
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy części produktów i ich
sukcesywne dostawy.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

