
Treść zapytań wraz z odpowiedziami 
- zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego  prowadzonym  w  trybie licytacji  elektronicznej  na  dostawę  sprzętu
komputerowego dla szkół w ramach projektu "Modelowa szkoła ćwiczeń w Lublinie
(woj. lubelskie)" wpłynęły zapytania dotyczące następujących kwestii:

1.  Czy  Zamawiający  w  pozycji  1.  Komputer  mobilny  -  dopuści  możliwość
zaoferowania notebooka, który nie jest wyposażony w matrycę IPS?
Wszystkie pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:
Zamawiający  nie  dopuszcza  zaoferowania  komputera  mobilnego,  który  nie  jest
wyposażony w matrycę typu IPS z uwagi  na istotne dla  Zamawiającego parametry
powyższej matrycy.

2. Czy Zamawiający w pozycji  4.  Zestaw komputerowy - wymaga dostarczenia
komputera,  którego  obudowa  jest  fabrycznie  przystosowana  do  montażu
w uchwycie VESA?

Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zgodnie z art. 11c ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych  (tj.  Dz.U.  z  2019r.  poz.  1843)  zmiany  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu
poprzez modyfikację załącznika nr 1 do ogłoszenia i nr 1 do umowy - szczegółowy opis
przedmiotu  zamówienia,  poz.  nr  4  -  zestaw  komputerowy,  w  zakresie  obudowy,
w następujący sposób:

JEST:

1. Obudowa

o  rozmiarach  nie  przekraczających  (szer./dł./wys.)
350mm/350mm/200mm lub suma wymiarów obudowy nieprzekraczająca
wartości 90 cm
fabrycznie przystosowana do montażu na uchwycie VESA do wspornika
ekranu,
6 portów USB, co najmniej 2 porty USB 3.0
cyfrowe  złącze  audio-wideo  zgodne  z  oferowanym  monitorem  plus
dodatkowe wyjście cyfrowe na drugi monitor
przystosowana do kart PCI
czytnik kart SD/SDHC/CF (opcjonalnie na USB)
kamera internetowa (opcjonalnie na USB)

OTRZYMUJE BRZMIENIE:
1. Obudowa o  rozmiarach  nie  przekraczających  (szer./dł./wys.)

350mm/350mm/200mm lub suma wymiarów obudowy nieprzekraczająca
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wartości 90 cm
6 portów USB, co najmniej 2 porty USB 3.0
cyfrowe  złącze  audio-wideo  zgodne  z  oferowanym  monitorem  plus
dodatkowe wyjście cyfrowe na drugi monitor
przystosowana do kart PCI
czytnik kart SD/SDHC/CF (opcjonalnie na USB)
kamera internetowa (opcjonalnie na USB)

3.   Czy  Zamawiający  w  pozycji  5.  Serwer  -  dopuści  możliwość  zaoferowania
serwera w którym moc zasilacza wynosi 365 W.

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że nie określił  w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w
zakresie mocy zasilacza. Zamawiający dopuszcza zasilacz o każdej mocy.

Mając na względzie powyższe,  Zamawiający dokonuje zgodnie z art. 12a ust. 1
ustawy  Pzp  zmiany  treści  pkt  IV.4)  i  IV.6.2)  ogłoszenia  o  zamówieniu  w  Biuletynie
Zamówień Publicznych oraz pkt V ogłoszenia o zamówieniu na stronie, na której będzie
prowadzona licytacja - https://licytacje.uzp.gov.pl w zakresie terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, w następujący sposób:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: 2019-10-29 godzina: 12:30.

Pozostałe zapisy ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian.

W załączeniu:
1. Aktualnie obowiązujący zał. nr 1 do ogłoszenia i nr 1 do umowy - opis przedmiotu zamówienia.
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