WYJAŚNIENIE NR 2
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Rozbudowa, montaż i instalacja oraz uruchomienie szkolnej sieci komputerowej
(kablowej) i montaż 3 punktów zakończeń sieci pod punkty dostępowe WiFi w
Szkole Podstawowej nr 11 ul.Batorego 2 w Ostrowie Wielkopolskim.
Ogłoszenie 165446-2014 z dnia 16.05.2014r.
Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(DZ.U.2014r poz.423 ze zmianami), zwanej dalej Pzp, udzielamy odpowiedzi na pytania wykonawcy:
Pytanie nr 1
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie ilości listew zasilających, wzmianki o komputerach typu serwer
oraz urządzeniach dostępowych WiFi, których brak w specyfikacji oraz tabeli do wyceny.
Odpowiedz na pytanie nr 1
Ilość listew zasilających przepięciowych – 1 szt. (szczegółowo zostały opisane w SIWZ oraz załączniku
nr 8 do niej).
Komputery typu serwer nie są przedmiotem niniejszego przetargu. Z uwagi na błędne pojawienie się
zapisu o nich, prowadza się zmiany do SIWZ w następujących miejscach:
rozdział 7 punkt 8:
jest:
W celu potwierdzenia, że oferowane systemy klienckie wraz z serwerem spełniają wymagania
określone w załączniku nr 8 do SIWZ wykonawca składa także: (…)
zmienia się na:
W celu potwierdzenia, że oferowane systemy klienckie spełniają wymagania określone w załączniku nr
8 do SIWZ wykonawca składa także: (…)
rozdział 8 punkt 4e:
jest:
(…) 2 lata od daty odbioru końcowego zadania – w przypadku dostarczanych systemów klienckich
wraz z serwerem, tablic interaktywnych, rzutników, pilotów do testów.
zmienia się na:
(…) 2 lata od daty odbioru końcowego zadania – w przypadku dostarczanych urządzeń określonych w
załączniku nr 8.
załącznik nr 1 do siwz – „Formularz ofertowy” punkt 3.3:
jest:
zapewniamy, że przedmiot umowy zostanie objęty gwarancją producenta na 24 miesiące w przypadku
rozbudowy kablowej sieci komputerowej i dostarczanych systemów klienckich wraz z serwerem, tablic
interaktywnych, rzutników, pilotów do testów.
zmienia się na:
zapewniamy, że przedmiot umowy zostanie objęty gwarancją producenta na 24 miesiące w przypadku
rozbudowy kablowej sieci komputerowej i dostarczanych urządzeń.
Urządzenia dostępowe WiFi należy ująć w cenie ryczałtowej. Całość działa objętego umową musi być
kompletna w punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
W imieniu Zamawiającego:
Ostrów Wielkopolski, dnia 23.05.2014r.

