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Wykonawcy
bior4cy udzial w postgpowaniu
o udzielenie zam6wienia publicznego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawg sprzgtu komputerowego, sprzgtu do
prezentacji multimedialnej, oprogramowania, symulator6w do nauki programowania
orLZ tokarek uniwersalnych z odczytem cyfrowym w ramach realizacji projektu
"Kompetentni i wykwalifikowani" wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Europejsfiiego
Funduszu Spolecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojew6dztwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, OS priorytetowa III Kompetencje i
Kwalifikacje, Dzialanie 3.3 Ksztalcenie zawodowe mlodzieiy nt rzecz konkurencyjno5ci
podlaskiej gospodarki, Poddzialanie 3.3.1 Ksztalcenie zawodowe mlodzieily na rzecz
konkurencyjno5ci podlaskiej gospodarki - poza ZIT BOF.
Zarzqd Powiatu Sok6lskiego, jako Zamawral1cy, informuj eZew dniach 27

i28 sierpnia

2018r. jeden z Wykonawc6w wni6sl pytanie do zapis6w siwz.

PoniZej treS6 pytania i stanowisko Zamawiaj4cego:

Pytanie nr I
,,W zalEczniku Nr 7.2 Szczeg6lowe wymagania odnoSnie parametr6w technicznych i
wlaSciwoSci sprzgtu i oprogramowania do II czgsci zam6wienia, pozycja Monitor - LED 24-,
zamaw raj qc y spe cyfi kuj e :
Czas reakcii

Maksymalnie 5 ms

Czy Zamawiajqcy dopuSci zaoferowanie monitora z czasem reakcji matrycy 6ms? R6znica ta
bgdzie niezauw aLalna dla UZytkownik6w monitora. "
Stanowisko Zamawiaj gcego
Zamawiaj4cy dopuszcza zaoferowanie monitora z czasem reakcji matrycy do 6 ms.
Pytanie nr 2
,,W Rozdziale IX SIWZ Wykaz oiwiadczefi lub dokument1w, jakie mojq dostarczyt wykonawcy
w celu potwierdzenia spelnienia warunkdw udzialu w postgpowaniu , Zamawiajqcy pisze:
,,Zamawiaj4cy na podstawie aft.Z4aaustawy p.z.p. wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostala
najwyzej oceniona do zlo2enia, w terminie 5 dni, aktualnych na dzien skladania ofert
nastqpuj 4cych dokument6w:
- (...)
- dokumenty potwierdzaj4ce, ze oferowane dostawy odpowiadaj4 wymaganiom okreslonym
przezZamawtajqcego, o kt6rych mowa w Rozdziale IXA SIWZ"

Z kolei w Rozdziale IXA

i

innych materialfw potwierdzajqcych, 2e
oferowane dostawy odpowiadojq wymagoniom olveilonym przez Zamawiajqcego, jest
Wykaz dokumentdw

napisane:
,,ZamawiajQc y wyma g a z\o Zenia z o f ertq nast gpuj 4c yc h do kum ent 6w :
-(. . .)"
W zwi4zku z zaistnial4 rozbie2noSci4 prosimy o doprecyzowanie czy dokumenty wymienione
w Rozdziale IXA maj4 byi zlolone wraz z ofert4 czy na podstawie art.24aa ustawy p.z.p. na
wezwanie Zamawiajqc e go? "
Stan ow is k o Zamaw iajQcego
Dokumenty wymienione w Rozdziale IXA maj4 by6 zlolone na wezwanie Zamawiaj4cego, na
podstawie art.24aa ustawy prawo zam6wiefr publicznych.

Fytanie nr 3
,,W Rozdziale XVII SIWZ Opis kryterifw, kt1rymi Zamawiajqcy bgdzie sig kierowal przy
wyborze ofrrty wroz z podaniem znoczenia tych kryterifw oraz sposobu oceny ofert, pkt 3)
kryterium okres gwarancji na I i II czgSi zam6wienia,Zamawiaj4cy pisze:
,,Oferta z najdlulszymt okresami gwarancji otrzyma max. 20 pkt, pozostale oferty
proporcjonalnie mniej, wedlug formuly:
6=11Gko/60 m-cy)+(Gpo/60 mcy)1x20 pkt
gdzie:
Gkn najdluaszy z,,okres6w gwarancji" spoSr6d wszystkich waZnych ofert na stacje robocze i
monitory
Gpn - najdluaszy z ,,okres6w gwarancji" spoSr6d wszystkich wa2nych ofert na pozostaly sprzgt
i oprogramowanie"
W zwipku z zaistnial4 pomylkq w zapisach prosimy o sprostowanie dotycz4ce formuly
obliczania punkt6w za okres gwarancji.
Wg wiedzy Wykonawcy powinno byi:
Gko - okres gwarancji na stacje robocze i monitory oferty ocenianej
Gpo - okres gwarancji na pozostaly sprzgt i oprogramowanie oferty ocenianej."
Stanowis k o Zamaw iaj 4cego
Zamawiajqcy dokonuje modyfikacji SIWZ w ten spos6b, ze w Rozdziale XII SIWZ, w ust. 2
pkt 3 otrzymuje brzmienie:
w kryterium ,,okres gwarancji" na I i II czgic zamowienia:
,,3)
gwarancji
mierzony bgdzie w miesi4cach. Nale2y podai oddzielnie proponowany
Okres
okres gwarancji na stacje robocze i monitory oraz oddzielnie na pozostaly sprzgt i
oprogramowanie. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesigcy dla stacji roboczych
i monitor6w oraz24 miesi4ce dla pozostalego sprzEtu i oprogramowania, maksymalny
okres gwarancji dla stacji roboczych, monitor6w, pozostalego sprzgtu i
oprogramowania wynosi 60 miesigcy. W przypadku podania okresu gwarancji
kr6tszego niZ minimalny, oferta bgdzie podlegala odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.
I pkt2 ustawy p.z.p. Oferta znajdlulszymi okresami gwarancji otrzyma max.20 pkt,
pozostale oferty proporcjonalnie mniej, wedtug formuly:
G = [(Gko/60 m-cy)+(Gpo/60 m-cy)J x 20pkt
gdzie:
G - przyznane punkty w kryterium ,,okres gwarancji";
Gko - okres gwarancji na stacje robocze i monitory oferty ocenianej;
Gpo - okres gwarancji na pozostaly sprzgt i oprogramowanie oferty ocenianej,

60 m-cy

-

maksymalny okres gwarancji"

Pytanie nr 4
W Zalqczniku nr 7 .2 Szczegdlowe wymagania odnoinie parametrfw technicznych i wlaiciwoici
sprzgtu i oprogramowania do II czgici zamiwienio, pozycja Urzqdzenie wielofunkcyjne
laserowe A3 mono Zamawiajqcy specyfikuje:
sk tward

Minimum 250 Gb

Wg wiedzy wykonawcy trz4dzenie, kt6re Zamawiajqcy wyspecyfikowal nie ma mozliwoSci
zastosowania dysku twardego. WyZszy model tej serii urz1dzehma w standardzie dysk twardy,
ale ma teZ wigkszo56 parametr6w o wiele lepszych ni2 wymagane, a co za tym idzie jest
znacznte drolszy.W zwi1zkuzpotuylszym wnosimy o wykreSlenie zapisu o dysku twardym."
Stan owis k o Zamaw iaj4cego

Zamawraj4cy dokonuje korekty w zalqczniku nr 7.2 Szczegdlowe wymagania odnoinie
parametr6w technicznych i wlaiciwoici sprzgtu i oprogramowonia do II czgici zamdwienia, w
pozycji Urzqdzenie wielofunkcyjne laserowe A3 mono w nastgpuj4cym zakresie:
Atrybut
Prgdko6c skanowania w kolorze:
Dysk twardy
Panel deryker+y

Minimalne wvmagania
min=ats+Jmin min. 20 str./min
min A50€B
kolorowy z menu w jgzyku

Oferowanv parametr

polskim

W celu umoZliwienia Wykonawcom wprowadzenia zmian w ofertach, ZamawiajEcy, na
podstawie art. 38 ust. 6 ustawy prawo zam6wieri publicznychprzedlulatermin skladania ofert
do dnia 3 wrzeSnia 2018r. do godziny 10.30.
Otwarcie ofert nast4pi w dniu 3 wrzeSnia 2018r. o godzinie 11.00.
W zwi4zku zpov'yZszym zmienia sig r6wnieZ spos6b opisania koperty zawierajEcej ofertg:
,,2 arlqd Pow iat u S o kd I s kieg o
ul. Marsz. J. Pilsudskiego 8, 16-100 Sokdlka
Ofertu w przetargu nieograniczonym na dostawg sprzgtu komputerowego, sprzgtu do
prezentacji multimedialnej, oprogramowania, symulatordw do nauki programowunia oraz
tokarek uniwersalnych z odczytem cyfrowym
nie otwierai przed dniem 3 wrzeiniu 2018r. do godx,.1100"

Uudalewsfti
Zam6rrieri fublicznYctt
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