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ZAMAWIAJĄCY
Powiat Proszowicki – Starostwo Powiatowe w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 72

„Zakup infrastruktury informatycznej”

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE
DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
Publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
informujemy iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ .

Pytanie nr 1
Dotyczy części 2 - kryteria oceny ofert
Proszę o zmianę punktów dotyczących kryterium "serwis" w pozycji "W przypadku wymiany dysków,
uszkodzone dyski pozostają u zamawiającego" na poprawne 10 pkt. Obecnie suma punktów się nie zgadza
(w sumie mają dać 30 punktów)
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji siwz w następujący sposób:
1.1. CZĘŚĆ II
Lp.

1.
2.
3.

Kryterium

Cena brutto przedmiotu
zamówienia
Serwis
Parametry Techniczne
ŁĄCZNIE

Kryterium – znaczenie
procentowe

Maksymalna ilość
punktów

60%

60

30%
10%
100%

30
10
100

1) kryterium „Cena brutto” (C):

znaczenie kryterium – 60,00 pkt. ;
opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny”:

-

(Cmin/Cob) x 100 pkt. x 60%
gdzie:
Cmin - najniższa cena w złotych brutto za wykonanie zamówienia spośród złożonych ofert
Cob - cena w złotych brutto za wykonanie zamówienia podana w ofercie badanej
100 - wskaźnik stały,
60%
- procentowe znaczenie kryterium ceny oferty brutto przedmiotu

zamówienia.
2) kryterium „Serwis” (S):
-

znaczenie kryterium – 30,00 pkt. ;
opis sposobu oceny ofert według kryterium „Serwis”:

Nazwa parametru
Serwis realizowany w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji (rozumiany
jako kontakt z Zamawiającym i podjęcie działań diagnostycznych
i naprawczych) do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia,
możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię telefoniczną
producenta lub autoryzowanej firmy serwisującej.
W przypadku wymiany dysków, uszkodzone dyski pozostają u zamawiającego

Punkty

20 pkt

10 pkt

Jeżeli Wykonawca zaoferuje wszystkie dodatkowe parametry serwisowe może uzyskać
maksymalnie 30 pkt. co odpowiada 30% powyższego kryterium.
3) parametry techniczne (PT)
-

znaczenie kryterium – 10,00 pkt.;
opis sposobu oceny ofert według kryterium „Parametry techniczne”:
Nazwa parametru

Punkty

Każdy komputer będzie dostarczony ze stojakiem umożliwiającym
umieszczenie w nim komputera w obudowie małogabarytowej oraz
zawieszenie na nim monitora z możliwością regulacji w pionie, obrotu
monitora w prawo i lewo o 900 (PIVOT) oraz odchylenia

10

Jeżeli Wykonawca zaoferuje dodatkowe parametry techniczne może uzyskać maksymalnie 10 pkt.
co odpowiada 10% powyższego kryterium.
Pytanie nr 2
Dotyczy części 2 - Zestaw komputerowy
Proszę o dopuszczenie komputera z min. 6 portami USB (min. 4x USB 3.1, min. 2 porty USB 3.0 z przodu
obudowy).
Obecny zapis (min. 8 portów USB) nie spełnia żaden komputer w obudowie typu "mini".
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z minimum 6 portami USB (min. 4x USB 3.1, min. 2 porty USB 3.0 z
przodu obudowy) przy zachowaniu całej pozostałej minimalnej funkcjonalności.
Pytanie nr 3
Dotyczy części 2 - Zestaw komputerowy
Proszę o dopuszczenie komputera z portami wideo: 1x HDMI, 1x DisplayPort.
Wymóg portów 2x DisplayPort powoduje konfigurację komputera na zamówienie, co w czasach pandemii
jest bardzo utrudnione przy 30 dniowym czasie realizacji.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z portami wideo: 1x HDMI, 1x DisplayPort przy zachowaniu całej
pozostałej minimalnej funkcjonalności.

Pytanie 4
Czy Zamawiający zmniejszy zabezpieczenie należytego wykonania umowy do 5%?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
XVI.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.
Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej w zł brutto podanej w ofercie.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pozostałe zapisy bez zmian.

