CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE
BIURO FINANSÓW
ul. Poleczki 3
02-822 Warszawa
tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92
CBA/F-WZP/2187/2018

Warszawa, dnia 12.09.2018 r.

Do uczestników postępowania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Umowa ramowa
na zakup materiałów, wyposażenia i akcesoriów teleinformatycznych, sprawa
nr 43/>PU/2018/TCz

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający na
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, udziela poniższych odpowiedzi:
Pytanie nr 1:
Czy w produktach w Zadaniu nr 2, w pozycjach nr 21 i 22 nie oczekujecie Państwo
końcówek RJ10? W przyjętych standardach kabel spełnia standard RJ11, natomiast
końcówki (wtyki) standard RJ10.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w pozycji nr 22 załącznika nr 1 do SIWZ
(zadanie nr 2).
Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji
pozycji nr 21 załącznika nr 1 do SIWZ (zadanie nr 2).
Było:
kabel telefoniczny 2.0m spiralny czarny
końcówka 1 RJ11
końcówka 2 RJ11
długość 200 cm"
Jest:
kabel telefoniczny 2.0m spiralny czarny
końcówka 1 RJ9 4p4c
końcówka 2 RJ9 4p4c
długość 200 cm

Pytanie nr 2:
Czy w produktach w Zadaniu nr 2, w pozycjach nr 57 i 58 dopuścicie Państwo
zbiorcze opakowania w których znajdzie się wymagana ilości produktów,
odpowiednio 5000szt. i 4000szt.?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zbiorcze opakowania w których znajdzie się wymagana
ilości produktów, odpowiednio 5000 szt. i 4000 szt. Jednocześnie Zamawiający
zastrzega, iż w ramach prowadzonych postępowań wykonawczych w związku
z zawarciem umowy ramowej, zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości
przedmiotu zamówienia niż wymieniony w pozycjach nr 57 i 58.
Pytanie nr 3:
Czy w Zadaniu nr 2, w pozycji nr 93 zostanie dopuszczony produkt który spełnia
specyfikacje: Interfejs: USB 2.0; Nagrywanie płyt DVD i CD; Odtwarzanie płyt: DVD,
CD i Blu-ray; Prędkość odczytu: BD-Rom : 6X, BD-Rom(DL) : 6X, DVD-ROM: 8X,
DVD-Ram: 5x, CD-R: 24X; Prędkość zapisu: DVD+R : 8X, DVD+R(DL) : 6X,
DVD+RW : 8X, DVD-RW : 6X, CD-R : 24X, CD-RW : 16X. Wyspecyfikowany przez
Państwa produkt występuje w śladowych ilościach na rynku i jest niedostępny
w dystrybucji (dawna data produkcji).
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach
wskazanych przez Wykonawcę.
Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 Zamawiający dokonuje modyfikacji:
a) załącznika nr 2 do SIWZ poprzez uzupełnienie jego treści o poniższy zapis:
- hasło dostępu do pliku JEDZ………………………………………………………………
- inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności
informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania
danych zawartych w JEDZ……………………………………………………………………
b) załącznika nr 1 do SIWZ.
Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.
Powyższe odpowiedzi na pytania oraz modyfikacje są wiążące dla stron
postępowania.
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