Wrocław, 1 października 2020
CUI-ZZ.3200.31.2020
Dotyczy:

postępowania
prowadzonego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego
pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego”, nr sprawy: CUI-ZZ.3200.31.2020

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmian.), do przedmiotowego postępowania wpłynęły wnioski, o treści jak
poniżej:
Wniosek nr 1:
W Zadaniu 1 Model 11 – monitor v2 Zamawiający wymaga aby monitor posiadał m. in rozdzielczość
1920 x 1200 (WUXGA) oraz jasności 300 cd/m2 przy jednoczesnym posiadaniu budowanej kamery,
mikrofonu oraz głośników. Z naszej wiedzy wynika iż na rynku nie występuję model spełniający
wszystkie wymagania Zamawiającego co w konsekwencji uniemożliwia złożenie oferty zgodnej z
SIWZ. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie monitora o rozdzielczości 1920 x 1080 (FULL HD)
oraz jasności typowej 250 cd/m2.
Odpowiedź:
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść SIWZ,
w ten sposób że: w załączniku nr 1 do Projektu umowy – OPZ, w Modelu 11 – monitor v2, wykreśla
się dotychczasową treść w wierszu: „zalecana rozdzielczość” i nadaje mu nowe brzmienie: „min. 1920
x 1080 (Full HD) i jasności typowej 250 cd/m²”
Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień, Zamawiający zmienia treść:
1. pkt 10.4.3 Rozdziału 10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w ten sposób że
wykreśla dotychczasową treść ramki i nadaje nowe brzmienie:
......................................................................................................................................
Wykonawca:
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Oferta w postępowaniu przetargowym na
„Dostawę sprzętu komputerowego”
Znak postępowania: CUI-ZZ.3200.31.2020
Nie otwierać przed: 06.10.2020 r. godz.: 11:30
......................................................................................................................................
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2. pkt 11.1. Rozdziału 11 SIWZ, w ten sposób że wykreśla się dotychczasowa treść i nadaje
nowe brzmienie:
„Oferty należy składać w terminie do dnia 06.10.2020 r. do godz. 11:00, pocztą, pocztą
kurierską, osobiście w siedzibie Zamawiającego albo za pośrednictwem platformy zakupowej
zamieszczonej
pod
adresem:
https://cui-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
(https://cui-pzp.logintrade.net/platforma-zakupowa.html).”
3. pkt 11.5. Rozdziału 11 SIWZ, w ten sposób że wykreśla się dotychczasową treść i nadaje
nowe brzmienie:
„11.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2020r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego:
w budynku przy ul. Namysłowskiej 8, IV piętro. Osoby chcące wziąć udział w sesji otwarcia
ofert muszą przybyć do siedziby Zamawiającego (IV piętro – sekretariat), co najmniej 15
minut przed planowanym otwarciem ofert. Wszystkie osoby muszą posiadać środki ochrony
osobistej, w tym maseczkę zakrywającą usta i twarz.”
4. pkt 13.1.2 Rozdziału 15 SIWZ, w ten sposób, że wykreśla się dotychczasową treść i nadaje
nowe brzmienie:
„13.1.2.
Kryterium: Gwarancja (Pg)
Waga kryterium – maksymalnie: 35 /maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w tym
kryterium/

Punktacja, przyznana będzie na podstawie deklaracji złożonej w formularzu ofertowym –
załącznik nr 1 do SIWZ, wg następującego schematu:
Punkty cząstkowe:
Okres gwarancji 36 miesięcy – 0 pkt
Okres gwarancji 42 miesiące – 10 pkt
Okres gwarancji 48 miesięcy – 20 pkt
Okres gwarancji 60 miesięcy - 35 pkt
Z zastrzeżeniem, ze punkty cząstkowe zostaną przyznane za:
1.
W zadaniu nr 1, na sprzęt wymieniony w poniżej:
Model 1- komputer AIO v1
Model 2- komputer stacjonarny v1
Model 3- komputer stacjonarny v2
Model 4- stacja robocza
2.
w zadaniu nr 2, na sprzęt wymieniony poniżej:
Model 5- notebook v1
Model 6- notebook v2
Model 7- notebook v3
Punkty uzyskane w kryterium: Gwarancja (Pg) zostaną obliczone jako średnia arytmetyczna
punktów uzyskanych w ramach jednego zadania, tj. suma punktów cząstkowych podzielona
przez ilość modeli (dla zadania nr 1 – 4, dla zadania nr 2 – 3) , zgodnie ze wzorem:
Pg = Pgc/4 - dla zadania nr 1
Pg = Pgc/3 – dla zadania nr 2
Gdzie:
Pgc – suma punktów częściowych
Pg – punkty przyznane w kryterium: Gwarancja
W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje termin dłuższy niż 60 miesięcy, zamawiający
przyzna danej pozycji oferty 35 pkt cząstkowych. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże
w formularzu ofertowym okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca gwarantuje
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minimalny okres (36 miesięcy) i przyzna ofercie „0” punktów cząstkowych w
przedmiotowym kryterium. W przypadku gdy Wykonawca wprowadzi inną wartość niż
podana powyżej, Zamawiający przyzna taką ilość punktów cząstkowych jaką przyznałby za
wartość niższą niż oferowana (tj. za wpisanie 45 miesięcy, wykonawca otrzyma 10 pkt, jak za
42 miesiące)”
5. Załącznika nr 1 do SIWZ – formularz oferty – w zakresie punktu 1 - Formularz oferty po
zmianie – w załączeniu
6. Załącznika nr 9 do SIWZ – Projekt umowy, w ten sposób że wykreśla się treść §9 ust. 1
i nadaje mu nowe brzmienie:
„1.
Na dostarczany towar Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres wskazany w
tabeli poniżej, liczony od dnia podpisania protokołu dostawy i instalacji, o którym mowa w §5
ust. 8 lub (w przypadku o którym mowa w §5 ust. 9) §5 ust. 10, na sprzęt wymieniony
poniżej:
nazwa przedmiotu zamówienia

Długość gwarancji w
miesiącach

Model 1- komputer AIO v1
Model 2- komputer stacjonarny v1
Model 3- komputer stacjonarny v2
Model 4- stacja robocza

nazwa przedmiotu zamówienia

Długość gwarancji w
miesiącach

Model 5- notebook v1
Model 6- notebook v2
Model 7- notebook v3

Wykonawca gwarantuje w szczególności działanie sprzętu zgodnie z załączoną dokumentacją
techniczną i użytkową. Na sprzęt niewymieniony powyżej, okres gwarancji będzie nie krótszy
niż 36 miesięcy..”
7. Załącznika nr 1 do Projektu Umowy – Opis przedmiotu zamówienia, w zakresie Modelu nr 1
– komputer AIO v1, w ten sposób że w wierszu „obudowa”, Zamawiający dopuścił możliwość
oferowania komputera z zasilaczem zewnętrznym o mocy 135W i sprawności min. 89%.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dyrektor
Centrum Usług Informatycznych
Tymoteusz Przybylski
Sprawę prowadzi
Marta Kozyra
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