@'ZespółSkładnic
Lasów
Państwowych
wStargardzie
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dnia

03 lipca 2019r.
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ODPOWIEDŹ
na

Szanowni

Państwo,

Uprzejmie

informujemy,

o wyjaśnienie

zapisu

prowadzonym
Zamówień

iż

w dniu

specyfikacji

na podstawie
Publicznych

nieograniczonego,

zapytania

8

Dotyczy

- zadania

sprawie

03.07.201
istotnych

przepisów

sprzętu

SIWZ

9r. do Zamawiającego
warunków

ustawy

(t.j. Dz. U. z 2018
na:,,Dostawę

Pytanie

w

zamówienia,

z dnia

r. poz. 1986

wpłynęła

w postępowaniu

29 stycznia
z późn.

prośba

2004

roku

zm.) w trybie

Prawo

przetargu

komputerowego"

54.

Czy zamawiający
zgodzi się, na zaoferowanie
produktu
który:
- nie będzie posiadał
sterowników
i obsługiwał
systemów
operacyjnych
Windows
Vista
(32 i64 bit), Windows
XP Professional
(32 i64 bit), Windows
XP Home Edition, w
związku
z faktem iż systemy
te nie są już oficjalnie
wspierane
przez Microsoff
- będzie obsługiwał
systemy
OS X od wersji 10.10 i wyższe
- będzie posiadał
dwuwierszowy
wyświetlacz
LCD, zamiast
dotykowego
kolorowego?
Stanowisko

(wyjaśnienia)

Zamawiająceąo

w przedmiotowej

kwestii

jest następujące:

Tak. Zamawiający
wyraża
zgodę na zaoferowanie
produktu
który:
- nie będzie posiadał
sterowników
i obsługiwał
systemów
operacyjnych
Windows
Vista
(32 i64 bit), Windows
XP Professional
(32 i64 bit), Windows
XP Home Edition, w
związku
z faktem iż systemy
te nie są już oficjalnie
wspierane
przez Microsoft
- będzie

obsługiwał

- będzie

posiadał

Pytanie

nr 9

Dotyczy

zadania

systemy

OS X od wersji

dwuwierszowy

IO.IO

wyświetlacz

LCD,

i wyższe
zamiast

dotykowego

kolorowego.

nr 54

Zamawiający

w zadaniu
54 wymaga
minimum
12 miesięcy
gwarancji
realizowanej
miejscu eksploatacji
urządzenia
z czasem
naprawy
nie dłuższym
niż 7 dni. Czy
zamawiający
dopuści
realizację
gwarancji
w systemie
door to door (zgodnie
z
procedurą

producenta,

gwarancyjnej)

'Zespól

J

'Qć'

Skladnic

i jeżeli

Lasów

nie ma kosztów
czas

Państwowych,

naprawy

ul. Wojska

dostawy

przekroczy

Polskiego

dla tak realizowanej

procedury

7 dni, czy zamawiający

wyrazi
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zgodę

w

zastępczego

urządzenia

na zaoferowanie

nie gorszych)

(o parametrach

na czas

naprawy?
(wyjaśnienia)

Stanowisko

Zamawiająceqo

kwestii

w przedmiotowej

jest następujące:

door to door (zgodnie
w systemie
gwarancji
realizację
dopuszcza
procedury
dla tak realizowanej
bez kosztów dostawy
producenta,
procedurą
zaoferowanie
dopuszcza
7 dni,
przekroczy
czas naprawy
i jeżeli
gwarancyjnej)
na czas naprawy.
gorszych)
nie
parametrach
(o
zastępczego
urządzenia

Tak.

Zamawiający

Pytanie

nr 10

Dotyczy

zadania

nr 55

obsługi systemów
wymaga
55, zamawiający
W zadaniu
na dostarczenie
zgodę
wyrazi
10.7.5. Czy zamawiający
OS X od wersji I O.8?
systemy

(wyjaśnienia)

Stanowisko

wyraża
Zamawiający
o.s.
I
OS X od wersji

Tak.

Pytanie

nr 1l

Dotyczy

zadania

Zamawiająceqo
zgodę

operacyjnych
urządzenia

w przedmiotowej

na dostarczenie

urządzenia

kwestii

OS X w wersji
obsługującego

jest następujące:

które obsługuje

systemy

nr 55

w zadaniu
Zamawiający
przekroczy
czas naprawy
zastępczego
urządzenia

(wyjaśnienia)

Stanowisko

niż 7 dni. Czy jeżeli
nie dłuższego
czasu naprawy
55 wymaga
zaoferowanie
na
zgodę
wyrazi
7 dni, zamawiający
na czas naprawy?
nie gorszych)
(o parametrach

Zamawiająceqo

w przedmiotowej

kwestii

jest następujące:

door to door (zgodnie
w systemie
gwarancji
realizację
dopuszcza
Zamawiający
procedury
dla tak realizowanej
dostawy
bez kosztów
producenta,
procedurą
zaoferowanie
7 dni, dopuszcza
przekroczy
czas naprawy
i jeżeli
gwarancyjnej)
na czas naprawy.
gorszych)
nie
(o parametrach
zastępczego
urządzenia

Tak.

Pytanie

nr 12

Dotyczy

zadania

z

z

nr 56

na rynku. Czy w
nie jest oferowany
nr 56 produkt,
który:
produktu
zgodzi się, na zaoferowanie
zamawiający
Vista
Windows
operacyjnych
systemów
i obsługiwał
sterowników
- nie będzie posiadał
w
Edition,
XP Home
(32 i64 bit), Windows
XP Professiona(
(32 i64 bit), Windows
przez Microsoff
wspierane
oficjalnie
te nie są już
z faktem iż systemy
związku
OS X od wersji 10.IO i wyższe
systemy
- będzie obsługiwał

Wyspecyfikowany
z tym,
związku

Stanowisko
Tak.

w zadaniu

(wyjaśnienia)

Zamawiający

wyraża

Zamawiająceąo
zgodę

w przedmiotowej

na zaoferowanie

2

produktu

kwestii

który:

jest następujące:

- nie będzie posiadał
sterowników
i obsługiwał
systemów
operacyjnych
Windows
Vista
(32 i64 bit), Windows
XP Professional
(32 i64 bit), Windows
XP Home Edition, w
związku
z faktem iż systemy
te nie są już oficjalnie
wspierane
przez Microsoff
- będzie
obsługiwał
systemy
OS X od wersji 10.10 i wyższe.
Pytanie

nr 4 3

Dotyczy

zadania

Zamawiający
czas

nr 56

w zadaniu

naprawy

przekroczy

urządzenia

zastępczego

Stanowisko

(wyjaśnienia)

56 wymaga
czasu naprawy
nie dłuższego
niż 7 dni. Czy jeżeli
7 dni, zamawiający
wyrazi zgodę na zaoferowanie
(o parametrach
nie gorszych)
na czas naprawy?
Zamawiająceqo

w predmiotowej

kwestii

jest następujące:

Tak.

Zamawiający
dopuszcza
realizację
gwarancji
w systemie
door to door (zgodnie
procedurą
producenta,
bez kosztów dostawy
dla tak realizowanej
procedury
gwarancyjnej)
i jeżeli
czas naprawy
przekroczy
7 dni, dopuszcza
zaoferowanie
urządzenia
zastępczego
(o parametrach
nie gorszych)
na czas naprawy.

Zmiana

opisu

Niniejsza
Zamawiający

nie wpływa

zmiana

staje

na przedłużenie

się integralna

nie przedłuża

terminu

terminu

częścią

SIWZ.

składania

ofert.

składania

ofert.
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