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Wszyscy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup zestawów komputerowych opublikowanego w Biuletynie
Zamówień Publicznych z dnia 01.07.2015 r. pod numerem 161896-2015.
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje wyjaśnienia
dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Na Terenie Uni Europejskiej dla komputerów typu desktop obowiązuje norma Energy Star 5.0 wymagana
przez Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w
sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych o czym
świadczy treść tego rozporządzenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Dlatego
prosimy o zmianę treści SIWZ na zgodną z tym rozporządzeniem czyli: "Komputer musi spełniać wymogi
normy Energy Star 5.0".
Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść na: Komputer musi spełniać wymogi min. normy Energy Star
5.0".
2. Monitor Typ 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitora o przekątnej 23,6" ?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w tym zakresie bez zmian.
3. Komputer Typ 1 i Typ 2 - obudowa:
- Czy obudowa typu mikro tower lub mini tower spełni wymagania Zamawiającego lub czy Zamawiający
może podać maksymalne wymiary obudowy ?
Odpowiedź: Zamawiający określił typy obudów jakie dopuszcza, są to standardowe nazwy używane
przez różnych producentów komputerów.
Małogabarytowa fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym.
Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 575 cm.
- Czy Zamawiający nie potrzebuje dedykowanych uchwytów do zamocowania komputera na monitorze, a co
za tym idzie kompatybilnych monitorów ?
Odpowiedź: Zamawiąjący nie wymaga dedykowanych uchwytów, aczkolwiek dopuszcza takie
rozwiązania
4. Komputer przenośny:
- Czy Zamawiający miał na myśli: dysk SSD, matrycę 15,6", system operacyjny w wersji Professional ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia wybór technologii dysku oferentowi. Parametr matrycy 15,4 to
parametr minimalny w związku z tym Zamawiający dopuszcza również matryce większe lub równe
15,4.System operacyjny w wersji profesjonalnej.
- Czy Zamawiający wymaga notebooków z wbudowanym modemem 3G czy tylko późniejszą możliwością
rozbudowy ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga modułu 3G, lecz dopuszcza takie rozwiązanie jako rozwiązanie
wbudowane
- Czy jako obudowę o podwyższonej trwałości, odporną na upadek, Zamawiający rozumie obudowę
notebooka, który spełnia normy MIL-STD-810G,
tj.:
obudowa komputera wykonana z materiałów o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz
przystosowana do pracy w trudnych warunkach termicznych, charakteryzująca się wzmocnioną konstrukcją,
tzw.
„business rugged",według normy Mil-Std-810G tj. taka, która zaliczyła (co najmniej) następujące testy z
wynikiem pozytywnym:
·
Wibracje Metoda 514.6
·
Uderzenia Metoda 516.6
·
Wysoka Temperatura Metoda 501.5
·
Niska Temperatura Metoda 502.5
·
Zmienna Temperatura Metoda 503.5
·
Wilgotność Metoda 507.5
·
Wysokość Metoda 500.5
·
Wilgotność 507.5
·
Piasek i pył Metoda 510.5 [MP1]
Czy Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta o spełnianiu przez zaoferowany produkt normy MILStd-810G, a w przypadku wątpliwości bądź braku możliwości weryfikacji czy oferowany model komputera
spełnia wymagania wytrzymałościowe zastrzega sobie prawo do żądania wydruku raportu testów MIL-STD810G tzw. „MIL Test Report" potwierdzający pozytywne spełnienie w/w testów ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga spełnienia powyższych norm.
- Czy Zamawiający wymaga notebooka z 2 bateriami ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dodatkowej baterii.

Modyfikacja SIWZ w części Komputer przenośny - 15 sztuk
Bateria: praca na bateriach min. 4h, z możliwością instalacji drugiej dodatkowej baterii podłączanej
bezpośrednio do notebook-a
otrzymuje brzmienie:
Bateria: praca na bateriach min. 4h.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający z uwagi na czas niezbędny do uwzględnienia zmian przez Wykonawców przedłuża
termin składania ofert do dnia 15 lipca 2015 r., do godziny 14.00. Otwarcie ofert odbędzie się 15
lipca 2015 r. o godz. 14.15.
Przewodnicząca Komisji Przetargowej
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