Katowice, dnia 5.11.2018 r.
WT-I.2370.20.2018
Zmiana treści SIWZ
Działając na podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych t.j.
(Dz.U. z 2018 r poz. 1986 zwana dalej p.z.p.) Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść SIWZ
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia
publicznego na realizację zadania p.n.:
„Dostawa 6 samochodów dowodzenia i łączności (kompanijne stanowisko dowodzenia)”

Pytanie nr 1:
W wymaganiu X. Urządzenie Komputerowe , drukarka Zamawiający oczekuje komputera mobilnego
posiadającego „wykonanie wzmocnione, spełniające standardy odporności wg. normy Mil-SPEC
810G”. Zamawiający z pewnością miał na myśli spełnianie militarnych standardów odporności wg
normy MIL STD-810G . Rozumiemy ze Zamawiający wymaga wzmocnionej obudowy w celu
zabezpieczenia wewnętrznych, wrażliwych elementów elementów komputera przed uszkodzeniem
wskutek uderzenia, wibracji czy też upadku. Najczęściej stosowanym wymaganiem w zakresie
wzmocnionej obudowy jest spełnianie norm MIL STD-810G oraz IP5X . Dlatego też pytamy czy
chodzi o spełnianie powyższych norm oraz dokumentowanie przez dołączenie certyfikatów do oferty?
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający wymaga aby dostarczone trzy fabrycznie nowe komputery typu notebook posiadały
wykonanie wzmocnione potwierdzone przejściem testów standardu MIL-STD-810G.

Pytanie nr 2:
W wymaganiu X. Urządzenie Komputerowe, drukarka Zamawiający oczekuje komputera mobilnego
posiadającego rozdzielczość wyświetlacza Full HD.
Większość aplikacji działających na ekranach 14” w rozdzielczości FHD bardzo dobrze i nawet
bardziej płynne będzie pracowało w rozdzielczości HD (1366x768). Zmiana tego parametru w żaden
sposób nie zmniejsza funkcjonalności aplikacji oraz sprzętu. W związku z tym zwracam się z
uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jako spełniające specyfikację
wytrzymałe komputery przenośne z certyfikatami odporności na wibracje oraz przeznaczone do pracy
w pojazdach o rozdzielczości wyświetlacza HD (1366x768)?
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Charakter wprowadzonych zmian nie powoduje konieczności zmiany terminu składania ofert,
o którym mowa w art. 38 ust. 6 p.z.p.
Dokonane wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia do
wiadomości.
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