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Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie: Dostawa sprzętu komputerowego
i multimedialnego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście
Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”.
W dniu 18 i 19 maja 2020 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przekazuję treść pytań
wraz z wyjaśnieniem.
Pytanie 1
W specyfikacji technicznej, Zamawiający wymaga w pkt 9 – Tablica interaktywna z projektorem
przenośnym i uchwytem z elektryczną regulacją wysokości i wysięgnikiem do projektora - tablicy
interaktywnej i projektora ultrakrótkoogniskowego. Projektor ultrakrótkoogniskowy montuje się
bezpośrednio nad tablicą. Nie jest konieczny żaden wysięgnik do projektora i elektryczna regulacja
wysokości. Proszę o określenie, czy zestaw: tablica interaktywna + projektor ultrakrótkoogniskowy
powinien być zamontowany na ścianie, czy jednak na stojaku mobilnym, tak żeby można było go
przemieszczać z sali do sali? Jeśli na stojaku mobilnym to prosiłbym o podanie wymaganych
parametrów stojaka?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga dostawy „Tablicy interaktywnej na stojaku mobilnym z projektorem” (poz. 9, 14,
15, 21 i 22) – Część I.
Specyfikacja statywu mobilnego:
− Mobilny statyw do tablic interaktywnych
− Mobilna podstawa do przemieszczania zestawu
− Płynna, ręczna regulacja wysokości położenia tablicy (w zakresie min. 40 cm)
− W zestawie uniwersalne ramię do projektorów krótkoogniskowych
− Maksymalne obciążenie do 50 kg (tablica + projektor)
− Maksymalna waga projektora 6 kg
− Zakres regulacji długości ramienia min. 80 cm – 140 cm
− Gazowe sprężyny
− Stalowa konstrukcja
− Statyw po maksymalnym obniżeniu tablicy i złożeniu ramienia z projektorem musi przejechać
przez drzwi o wymiarach 200 x 80 cm.
Pytanie nr 2:
W specyfikacji technicznej, Zamawiający wymaga w pkt 2 – program antywirusowy - Pełne wsparcie
dla systemu Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10. Czy Zamawiający
zaakceptuje rozwiązanie bez wsparcia dla Systemu Windows Vista, które nie jest już w obecnym
czasie używane na najnowszych urządzeniach komputerowych.
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Odpowiedź
Zamawiający wymaga dostawy „Programu antywirusowego” (poz. 2 – Część II) zapewniającego pełne
wsparcie dla systemu Windows 10. Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie bez wsparcia dla Systemu
Windows Vista.
Pytanie nr 3:
W specyfikacji technicznej, Zamawiający wymaga w pkt 10 - Komputery typu AIO - zainstalowane w
środku 2 dyski SSD o pojemności minimum 500GB, oba dyski powinny być tego samego producenta i
serii, aby można było skonfigurować je w RAID. Z uwagi na to, że zastosowanie 2 różnych serii
dysków jest o wiele bezpieczniejsze dla Zamawiającego (np. w przypadku wadliwej serii), zwracamy
się z prośbą o zaakceptowanie rozwiązania z dyskiem 2.5” oraz dysku na złączu M.2, które można
skonfigurować w RAID.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zainstalowane w środku komputera typu AiO (poz. 10)
zaproponowanego rozwiązania tj. dysku 2.5” oraz dysku na złączu M.2, które można skonfigurować w
RAID pod warunkiem że oba dyski będą o tej samej pojemności.
Pytanie 4:
Czy Zamawiający będzie ubiegał się o stawkę VAT 0% dla placówek oświatowych dla sprzętu
komputerowego przeznaczonego dla celów edukacyjnych? Jeśli tak, to czy Zamawiający jest w stanie
przedstawić stosowne zaświadczenie, pozwalające na zastosowanie stawki podatku VAT 0% dla
sprzętu wymienionego załączniku nr 8 do ustawy o podatku VAT, co umożliwi wszystkim
wykonawcom zastosowanie w odpowiednich pozycjach stawki podatku VAT 0% (Zaświadczenie
organu prowadzącego. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt. 26 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od
towarów i usług).
Odpowiedź:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do pracowni szkolnych w celach edukacyjnych z
wyłączeniem poz. nr 23 opisanej w SIWZ. Zamawiający jest w stanie przedstawić stosowne
zaświadczenie, pozwalające na zastosowanie stawki podatku VAT 0% dla sprzętu wymienionego w
załączniku nr 8 do ustawy o podatku VAT.
Pytanie 5:
Czy Zamawiający w części I może doprecyzować wielkość szafy w punkcie 5. Szafa rack, czy
wymaga 8U czy 9U, jest rozbieżność?
Odpowiedź– dot. poz. 5 Szafa rack:
Zamawiający wymaga dostawy szafy rack (poz. 5) o wielkości 9U.

Powyższe informacje stanowią integralną cześć SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.
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