Postępowanie nr 5210.291.1.23.2021.MG
L.dz. 5200.467.2021.MG
06.07.2021 r. Gdańsk
Dział Zamówień Publicznych
DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
zestaw nr 2
Dotyczy: postępowania nr 5210.291.1.23.2021.MG prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na: sukcesywną dostawę komputerów stacjonarnych i monitorów wraz z akcesoriami
dla Uniwersytetu Gdańskiego.
W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie
art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019
z późn. zm.), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.
Lp.

1.

2.

Treść pytania
W załączniku nr 1a do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Tabela
3. Zestaw komputerowy linii B, Tabela 4. Zestaw komputerowy linii
C, Tabela 5. Zestaw komputerowy linii D, pozycja 2: Parametry
fizyczne Zamawiający wymaga: „UWAGA: wszystkie powyższe
złącza płyty głównej mają być wolne w celu planowanej rozbudowy
komputera w przyszłości” Czy przez powyższy zapis Zamawiający
rozumie tylko łącza PCIe?
W załączniku nr 1a do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Tabela
1. Wspólne wymagania dotyczące komputerów linii A/B/C/D, pkt.
4 i 5, Zamawiający wymaga: „4. Oferowane zestawy muszą wspierać
systemy operacyjne: Microsoft Windows 10 Pro (wersja 64bitowa), Ubuntu 5. Producent komputera musi udostępniać
sterowniki producenta komputera lub bezpłatne firm trzecich do
wszystkich elementów składowych komputera dla ww. systemów
operacyjnych” Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgodnie z
którym producent komputera musi udostępniać sterowniki
producenta komputera lub bezpłatne firm trzecich do wszystkich
elementów składowych komputera dla systemu operacyjnego
Ubuntu? Żaden z dużych producentów komputerów (Dell, HP,
Lenovo) nie udostępniają takich sterowników, tj. sterowników
producenta komputera lub bezpłatne firm trzecich do wszystkich
elementów składowych komputera dla systemu operacyjnego
Ubuntu. System operacyjny Ubuntu automatycznie instaluje
wymagane sterowniki używając wbudowanych mechanizmów.
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Zamawiający potwierdza, wymóg
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Zamawiający odstępuje od wymogu
dotyczącego systemu operacyjnego
Ubuntu.
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3.

W załączniku nr 1a do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Tabela
8. Monitor ekranowy B3, Pozycja 2: Ergonomia, pkt. 1, Zamawiający
wymaga: „Monitor musi posiadać pochylany ekran w przód i tył o
kącie nachylenia w zakresie min. 25 stopni,” Czy Zamawiający
zgodzi się i zaakceptuje monitor posiadający pochylany ekran w
przód i tył o kącie nachylenia w zakresie min. 24 stopnie?

4.

W załączniku nr 1a do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Tabela
5. Zestaw komputerowy linii D, pozycja 3: Wydajność komputera,
Zamawiający Wymaga: „Komputer musi osiągnąć w teście
wydajności BAPCo SYSmark 2018 wynik łączny (Overall) min. 2200
pkt. Testy mają być wykonane na oferowanym komputerze z
zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnym z oferowanym
przez wykonawcę, jedyna różnica może dotyczyć wersji językowej.
Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku
pt. „BAPCo® SYSmark® 2018 User Guide” muszą odpowiadać
domyślnie proponowanym w oprogramowaniu BAPCO i
oznaczonym jako wymagane (ang. required) i rekomendowane
(ang. recommended).” Czy Zamawiający zgodzi się i zaakceptuje
zaoferowanie komputera spełniającego poniższy zapis odnośnie
wydajności: Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo
SYSmark 2018 wynik łączny (Overall) min. 2079 pkt. Testy mają być
wykonane na oferowanym komputerze z zainstalowanym
systemem operacyjnym zgodnym z oferowanym przez wykonawcę,
jedyna różnica może dotyczyć wersji językowej. Pozostałe
ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo®
SYSmark® 2018 User Guide” muszą odpowiadać domyślnie
proponowanym w oprogramowaniu BAPCO i oznaczonym jako
wymagane (ang. required) i rekomendowane (ang. recommended)?

5.

Dotyczy: Monitor ekranowy B1, B2, B4 W związku z ograniczonym
dostępem do monitorów na rynku, uprzejmie prosimy o
dopuszczenie kontrastu statycznego na poziomie 1000:1 oraz czas
reakcji 5 ms typowego dla matryc IPS.

6.

Dotyczy: Monitor ekranowy B3 W związku z ograniczonym
dostępem do monitorów na rynku, uprzejmie prosimy o
dopuszczenie czasu reakcji 5 ms typowego dla matryc IPS.
Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza
aby port USB był wykorzystywany do obsługi kamery i mikrofonu

Zamawiający akceptuje zmianę kąta
nachylenia ekranu.
Zamawiający zmienia treść załącznika
nr 1a do SWZ w tym zakresie – zgodnie
z załączonym opisem przedmiotu
zamówienia z dnia 01.07.2021r.

Zamawiający nie wyraża zgody zestaw o wydajności 2079 można
oferować w linii C.

Zamawiający nie wyraża zgody
i podtrzymuje wymagania.
Zamawiane monitory z tych pozycji
będą
pracować
w
wielu
pomieszczeniach biurowych i salach
dydaktycznych,
w
których
nasłonecznienie powoduje potrzebę
zwiększenia kontrastu dla zachowania
czytelności treści ekranu.
Zamawiający nie wyraża zgody
i podtrzymuje wymagania.
Zamawiający potwierdza, że istnieje
możliwość wykorzystania ww. złącza
do obsługi kamery i mikrofonu.

W związku z odpowiedziami na pytania, Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 i 6 ustawy Pzp, zmienia treść
Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Załącznika nr 1a do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.
Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
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