
Treść zapytań wraz z odpowiedziami - zmiana treści SIWZ

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego  prowadzonym w trybie  przetargu  nieograniczonego  na  dostawę  sprzętu
komputerowego  dla  Gminy  Lublin wpłynęły  zapytania  dotyczące  następujących
kwestii:

1.  Czy  Zamawiający  wymaga  fabrycznie  nowego  systemu  operacyjnego
nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 1 ust. 2 wzoru umowy wymaga fabrycznie nowego
sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

2.  Czy  Zamawiający  wymaga  by  oprogramowanie  systemowe  było  fabrycznie
zainstalowane przez producenta komputera?

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 1 ust. 2 wzoru umowy wymaga fabrycznie nowego
sprzętu  komputerowego  wraz  z  oprogramowaniem,  co  oznacza,  iż  oprogramowanie
systemowe winno być fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera.

3.  Czy  Zamawiający  wymaga  aby  oprogramowanie  było  dostarczone  wraz  ze
stosownymi,  oryginalnymi  atrybutami  legalności,  na  przykład  z  tzw.  naklejkami
GML (Genuine  Microsoft  Label)  lub  naklejkami  COA (Certificate  of  Authenticity)
stosowanymi  przez  producenta  sprzętu  lub  inną  formą  uwiarygodniania
oryginalności  wymaganą  przez  producenta  oprogramowania  stosowną
w zależności od dostarczanej wersji?

Odpowiedź:
Zamawiający  wyjaśnia,  że  zgodnie  z  § 5  wzoru  umowy  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność za dołączone do sprzętu komputerowego identyfikatory, licencje i inne
dokumenty  określające  legalność.  Jednocześnie  zgodnie  z  § 2  ust.  1  wzoru  umowy
Wykonawca w terminie  4 dni  od zawarcia  umowy winien dostarczyć Zamawiającemu
dokumenty  potwierdzające spełnienie  wymagań określonych w Załączniku  nr  1  przez
dostarczany sprzęt.

4.  Czy  w  momencie  odbioru  towaru  Zamawiający  przewiduje  możliwość
zastosowanie  procedury  sprawdzającej  legalność  dostarczonego
oprogramowania?

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że nie określa wymagań dotyczących  procedur sprawdzających
legalność oprogramowanie w momencie odbioru, ale dopuszcza możliwość zastosowania
powyższych procedur.

5.  Czy  zamawiający  dopuszcza  możliwość  przeprowadzenia  weryfikacji
oryginalności  dostarczonych  programów  komputerowych  u  Producenta
oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności? 

Odpowiedź:
Zamawiający  wyjaśnia,  że  nie  określa  wymagań  dotyczących  przeprowadzenia
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weryfikacji  oryginalności  dostarczonych  programów  komputerowych,  ale  dopuszcza
możliwość przeprowadzenia weryfikacji.

6. Czy zamawiający dopuści monitor posiadający 2 x port USB 2.0 w obudowie przy
założeniu,  że oferowany komputer miniPC będzie posiadał  8 portów USB w tym
jedno nowoczesne USB 3.1 Type-C ? Łączna ilość portów USB w całym zestawie
wyniesie 10 szt. Dostęp do wszystkich portów USB będzie równie prosty jak do
portów  w  monitorze  gdyż  komputer  znajdować  się  będzie  z  tyłu  monitora
zamontowany uchwytem typu VESA do stopy monitora.

Odpowiedź:
Zamawiający  dokonuje  zgodnie  z  art.  38  ust.  4  ustawy  z  dnia  29.01.2004r.  Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zmiany treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia poprzez modyfikację załącznika nr  1 do SIWZ -  szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia, poz. 13 - monitor następujący sposób:

JEST:
13. Monitor Przekątna co najmniej 23 cale

Rozdzielczość co najmniej 1920x1080
Jasność co najmniej 250 cd/m2
Rodzaj podświetlenia matrycy LED
Złącza
cyfrowe wejście wideo+audio wraz z kablem bez przejściówek o dł. max 2m 
zakończony końcówką podłączaną do urządzenia za pomocą HDMI lub DP,
audio mini jack,
Pivot oraz przystosowany uchwyt do montażu zaoferowanego komputera do
wspornika ekranu (niedopuszczalne są rozwiązania ingerujące w 
konstrukcję monitora) oraz niezbędne akcesoria montażowe dedykowane 
do zaoferowanego monitora, nie dopuszcza się zastosowania rozwiązań 
uniwersalnych i/lub regulowanych
Zastosowana technologia
IPS lub S-IPS
Wbudowane głośniki
HUB USB - Wbudowany aktywny HUB USB z dostępnymi minimum 4 
portami minimum USB 2.0, kabel USB do połączenia z komputerem o 
długości minimum 1,5m

OTRZYMUJE BRZMIENIE:
13. Monitor Przekątna co najmniej 23 cale

Rozdzielczość co najmniej 1920x1080
Jasność co najmniej 250 cd/m2
Rodzaj podświetlenia matrycy LED
Złącza
cyfrowe wejście wideo+audio wraz z kablem bez przejściówek o dł. max 2m 
zakończony końcówką podłączaną do urządzenia za pomocą HDMI lub DP,
audio mini jack,
Pivot oraz przystosowany uchwyt do montażu zaoferowanego komputera do
wspornika ekranu (niedopuszczalne są rozwiązania ingerujące w 
konstrukcję monitora) oraz niezbędne akcesoria montażowe dedykowane 
do zaoferowanego monitora, nie dopuszcza się zastosowania rozwiązań 
uniwersalnych i/lub regulowanych
Zastosowana technologia
IPS lub S-IPS
Wbudowane głośniki
HUB USB - Wbudowany aktywny HUB USB z dostępnymi minimum 4 
portami minimum USB 2.0 (lub suma dostępnych portów w jednostce 
centralnej i monitorze min. 6 szt.), kabel USB do połączenia z 
komputerem o długości minimum 1,5m
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7.  Z  uwagi,  że  opis  przedmiotu  zamówienia  obejmuje  jednostkę  centralną
komputera wraz z dedykowanym rozwiązaniem montażowym przy monitorze oraz
sam monitor, a nie występuje opis, co do sposobu uruchamiania i kontrolowania
takiego  zestawu,  co  przy  braku  odpowiednich  wymogów  może  implikować
rozwiązania  o  problematycznym  i  nie  ergonomicznym  sposobie  obsługi,  czy
Zamawiający wymaga,  aby  włącznik/wyłącznik  zasilania/uśpienia  zintegrowanego
systemu, był wbudowany w monitor lub jako dedykowany przycisk na klawiaturze
z czytnikiem kart kryptograficznych?
Powyższe  rozwiązanie  pozwoli  zaoferować,  sprzęt  światowych  producentów
z  uwzględnieniem wysokiej  jakości  i  ergonomiczności  działania  z  zachowaniem
szczególnych zasad dotyczących bezpieczeństwa pracy w miejscach użyteczności
publicznej  oraz  ograniczyć  ilość  ewentualnych  przewodów  zasilających,
co przełoży się na łatwiejszy montaż, relokacje i ewentualne serwisowanie sprzętu.

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że nie określa wymagań dotyczących umiejscowienia przycisku
do  włączania  i  wyłączania  jednostki  centralnej  w  miejscu  innym  niż  przewiduje  to
producent  jednostki  centralnej  oraz  nie  precyzuje  konieczności  dostarczenia
dodatkowych urządzeń/przełączników realizujących opisaną funkcjonalność.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

W załączeniu:
1. Aktualnie obowiązujący załącznik nr 1 do SIWZ i nr 1 do umowy - szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia.
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