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Do uczestników postępowania
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „dostawę stacji roboczych analitycznych
wysokowydajnych” – 27/>PU/2017/MT

W związku z pytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2
oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz.
1579 - ustawa Pzp), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie nr 11
Zmienili Państwo parametr złącza HDMI 2.0 na wskazana rozdzielczość i częstotliwość która
nadal wskazuje na wersje HDMI 2.0. Proszę o zmianę częstotliwości pracy na złączu HDMI
na 30Hz. Dodatkowo zaznaczam że wskazują Państwo rozdzielczość pracy monitora niższą
od parametrów złącza co jest zupełnie nielogiczne
Odpowiedź
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści
SIWZ w poniższym zakresie:
Zmiana SIWZ
pkt. 14 tabeli Załącznik nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
14.

Monitory:
Panel:
Czas reakcji matrycy:
Rzeczywista wielkość
ekranu:
Rozdzielczość:
Jasność:
Kontrast statyczny:
Złącza:

dwie identyczne sztuki
IPS, matryca matowa
14 msec
27”
2560 x 1440 pix
300cd/m2
1000:1 (DCR 2 mln do 1)
1 x HDMI (złącze musi

Producent
……………………………………………
Model
………………………………………………

Typ ……………………………………

Automatyczne
dostosowanie
monitora:
Menu OSD dostępne
z poziomu
przycisków na
obudowie
Szerokość ramki
ekranu:
Zużycie energii
Złącza USB:
Zgodność z sRGB
(gama kolorów)
Regulacja wysokości i
kąta nachylenia
ekranu:
Pivot
Klasa pikseli według
normy ISO 9241-307
Normy i certyfikaty

obsługiwać przesyłanie
obrazu w rozdzielczości
2560x1440 60 Hz), 1x DP
(złącze musi obsługiwać
przesyłanie obrazu w
rozdzielczości 2560x1440 60
Hz), 2 x USB 3.0
TAK

TAK

Maksymalnie 10mm (nie
dotyczy dolnej części)
w trybie pracy max. 90W
TAK, 2 szt. USB 3.0
TAK. Pokrycie palety
kolorów min. 99%
TAK

TAK
Klasa pierwsza
CE, TCO 6, Energy Star 6.0

Pytanie nr 12
Pragniemy poinformować, iż w związku ze zmianą specyfikacji monitorów, obecny opis
przedmiotu zamówienia utrudnia uczciwą konkurencję poprzez wprowadzenie
rygorystycznych zapisów odnośnie:
- zużycie energii: w trybie pracy max. 60W
- opis parametrów złącz: 1xHDMI 2.0, 2xDP 1.4
W celu zwiększenia konkurencyjności prosimy o wprowadzenie następujących zmian:
- zużycie energii: w trybie pracy max. 80 W
- złącza: 1xHDMI 1.4, 2xDP (dopuszczalne 1xDP i 1x miniDP)
Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany wykluczają firmę Dell, która jest jednym
z dwóch liderów rozwiązań będących w zakresie zainteresowania Zamawiającego w tym
postepowaniu.
W celu umożliwienia równoważnej konkurencji z firmą HP Inc. Prosimy o wprowadzenie
wyżej wymienionych zmian.
Odpowiedź
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11.
Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie:

Zmiana SIWZ
Odpowiednie zapisy rozdziału XII otrzymują brzmienie:
d) Ofertę należy złożyć do dnia 19.10.2017 r. do godz. 10:30 w Biurze Finansów CBA,
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 3, w godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Miejsce i tryb otwarcia ofert
Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie
w Warszawie przy ul. Poleczki 3, w dniu 19.10.2017 r. o godz. 11:30

Zamawiającego

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie
Powyższe zmiany i odpowiedzi są wiążące dla stron postępowania.
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