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Kościerzyna, dnia 20.03.2014r.
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……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość
kwoty 207 000 euro na dostawę sprzętu teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu
pn. „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości Szansą Rozwoju Innowacyjnych Przedsiębiorstw w Bytowie,
Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach”.
Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące
zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1. Dotyczy ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH: zestawienie i specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego
Zamawiający stosuje wymaganie: "Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w teście BAPCo Sysmark
2012 - Overall Performance - xxxx pkt". Pragniemy zauważyć, że test, na który powołuje się Zamawiający jest
testem całościowych zestawów komputerowych, w skład których wchodzą procesory, płyty główne, karty
graficzne, dyski twarde, systemy operacyjne. W celu uzyskania wyniku testu wymaganego przez Zamawiającego,
Oferent musi zakupić oprogramowanie do testowania Sysmark (brak wersji próbnej), zakupić cały przykładowy
zestaw komputerowy w celu wykonania testu, który może okazać się niewystarczający punktowo, po czym do
skutku wymieniać elementy zestawu tak, aby spełniał warunek Zamawiającego. Dlatego zwracamy się z
zapytaniem, czy Zamawiający nie zdecydowałby się na wprowadzenie zapisu, który określałby parametry takich
elementów jak procesor i karta graficzna w oparciu o ogólnie dostępną punktację systemu PassMark, dostępnego
pod adresem: http://www.cpubenchmark.net/ dla procesorów, oraz http://www.videocardbenchmark.net/. Zapis
typu "Procesor, który w teście PassMark posiada min. 1000pkt ..." jest zapisem bardzo często stosowanym w
Zamówieniach Publicznych, jest zgodny z ustawą PZP, gdyż nie określa jednoznacznie produktu, a jedynie
minimalne wymagane przez Zamawiającego parametry. Zaznaczam, że dodanie zapisu z testu PassMark
umożliwiło by Zamawiającemu dokładniejsze określenie sprzętu, na które zamierza przeznaczyć środki, natomiast
Oferentowi ułatwiłoby przygotowanie oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego. Pragniemy zwrócić też
uwagę na fakt, że Oprogramowanie Sysmark2012 jest oprogramowaniem z 2012 roku, od tego czasu pojawiło się
bardzo wiele podzespołów komputerowych o znacznie lepszych parametrach które oprogramowanie może nie
uwzględniać.
Zamawiający nie zmienia zapisów siwz w w/w zakresie.
2. Dotyczy Inkubatora w Kościerzynie. Zamawiający w specyfikacji telewizora wymaga dostawy wewnętrznej anteny
TV ze wzmacniaczem, która ma być przeznaczona do odbioru telewizji naziemnej. Zwracamy się z prośbą
o odpowiedź, gdzie zamawiający przewiduje zamontowanie anteny oraz jakiego typu/wielkości ma być wymagana
antena. Prosimy o informację, czy wymagana antena ma być dostarczona tylko do inkubatora w Kościerzynie czy
również do Bytowa i Lęborka.
Anteny wewnętrzne (pokojowe) przewidziane dla telewizorów LED i wybranych inkubatorów proszę
dostarczyć zgodnie z SIWZ. Anteny będą montowane przy telewizorach.
3. Dotyczy Inkubatora w Kościerzynie. Zamawiający w specyfikacji zestawu do wideokonferencji wymaga
nagłośnienia ściennego, natomiast jednocześnie w opisie jest mowa o montażu w suficie podwieszanym.
Informujemy, iż parametry głośnika nakierowują na głośnik ścienny. Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający
wymaga głośników ściennych czy sufitowych? Jeśli zamawiający wymaga głośników sufitowych to prosimy o
informację o parametrach głośników sufitowych.
Zamawiający dla Inkubatora w Kościerzynie będzie wymagać dostarczenia głośników przeznaczonych do
montażu w konstrukcji sufitu podwieszanego (głośniki sufitowe), kompatybilnych z pozostałymi
elementami zestawu do wideokonferencji. Podstawowe parametry głośników sufitowych: głośnik
dwudrożny, przetworniki 8” + 1”,moc RMS 40W, pasmo przenoszenia (+,- 3dB) 40Hz-20 kHz, impedancja 8
Ohm, moc maksymalna 80W.

4. Dotyczy oprogramowania do obsługi sekretariatu. Zwracamy się z zapytaniem, czy należy przewidzieć licencję na
oprogramowanie indywidualnie dla każdego inkubatora instalowane na oddzielnych serwerach czy zamawiający
wymaga jednej licencji instalowanej na jednym serwerze.
Zamawiający będzie wymagał wdrożenia oprogramowania do obsługi sekretariatu dla każdego inkubatora
oddzielnie (oddzielne licencje, instalacja na oddzielnych serwerach).

Zamawiający prosi o niezwłoczne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma fax-em
na nr 058 680-23-20.

