UNIWERSYTECKI DZIECIECY SZPITAL KLINICZNY
im. L. Zamenhofa w Biatymstoku
15-274 Biatystok, ul. Waszyngtona 17; tcl. (85)7450595, fax (85) 7450595

Biaiystok, 2016-05-17

Wszyscy uczestnicy
poste.powania przetargowego

PN-16/16/13/1
Dotyczy: przetargu nieograniczonego PN-16/16/13 na dostawQ sprzetu komputerowego

Informujemy, iz do Zamawiaj^cego wplynejy zapytania o przytoczonej ponizej tresci.
Na mocy art. 38 ust.

1-2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst

jednolity: Dz. U. z 20l5r.

poz. 2164) udzielamy wyjasnieri do specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia.

Tresc pytari:
1.

Czy Zamawiaja.cy dopusci do)a,czenie do oferty wydrukow ze strony http://www.cpubenchmark.net
i http:///videocardbenchmark.net w jezyku angielskim?

Odpowiedz: Zamawiaja.cy dopuszcza.
2.

Dotyczy zaf. Nr 5 do SIWZ poz. 2 komputer 4 szt.
Zamawiaja.cy specyfikuje:
Procesor

Min. 2-rdzeniowy, min 3.70 GHz, osiqgajacy w tescie PassMark CPU Mark
wynik min. 5500 punktow.
Do oferty nalezy dofqczyc wydruk ze strony:
htto://www.CDubenchmark.net pntwierdzaiarv sppfnipnip wvmnnnw
SIWZ

Wedtug wiedzy Wykonawcy testy PassMark CPU Mark zmieniaja, sie, dynamicznie i jednego dnia dany
procesor moze spetniac kryterium wydajnosci a innego niego.

Wobec powyzszego czy Zamawiaja.cy dopusci zaoferowanie komputera

w poz,

2 wyposazonego

w procesor 2-rdzeniowy, 3.70 GHz o wydajnosci 5 490 punktow w tescie PassMark CPU Mark?

Odpowiedz: Zamawiaja.cy dopuszcza.
3.

Dotyczy zat. Nr 5 do SIWZ poz. 4 Monitor - 5 szt.

Zamawiaja_cy specyfikuje:
Regulacja wysokosci monitora (height adjustment): - 5 do +25
Funkcje

Mozliwosc pochylenia pane/a (tilt)

(...)

Zamawiajgcy specyfikuje, iz oczekuje monitora o funkcjonalnosci: regulacja wysokosci monitora (height
adjustment): - 5 do +25. Wedtug wiedzy Wykonawcy zakres regulacji monitora okresla sie. w mm,
w stopniach okresla sie, zakres mozliwosci regulacji pochylenia panela.
Wobec powyzszego prosimy o potwierdzenie czy powyzszy zapis nalezy traktowac jako omyike, pisarska.
i przyja.c, iz Zamawiaja,cy oczekuje monitora o parametrach:
Regulacja wysokosci monitora (height adjustment)

Mozliwosc pochylenia panela (tilt): - 5 do +25

Funkcje

(...)
Odpowiedz: Zamawiaja.cy potwierdza, iz oczekuje monitora o parametrach wskazanych w tabeli nr 2.
4.

Dotyczy § 16 SIWZ Wzor umowy

Zamawiaja,cy specyfikuje:
(...)
7. Warunki gwarancji I serwisu:

C)
7.9, w okresie gwarancji Wykonawca na wfasny koszt zapewni aktualizacje oprogramowania na nowe,
aktuainie wprowadzone przez producenta.
Prosimy o potwierdzenie czy specyfikuja,c w pkt 7.9 SIWZ (wzorze umowy):

w okresie gwarancji

Wykonawca na wlasny koszt zapewni aktualizacje oprogramowania na nowe, aktuainie
wprowadzone przez producenta, Zamawiaja.cy miaf na mysli tzw. Update w ramach danej wersji
oprogramowania. Nowa wersja oprogramowania wprowadzana przez producenta to tzw. upgrade i jest
on dodatkowo platny i stanowi dodatkowy koszt dla Zamawiaja.cego, ktory Wykonawca musi uwzgle,dnic
w ofercie.

Odpowiedz:
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