Gdańsk, 9.04.2021 r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
Dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę komputerów AIO na
potrzeby pracowników Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych o numerze referencyjnym
ZO/04/GCUW/2021. Gdańskie Centrum Usług Wspólnych, zwane dalej Zamawiającym, udziela
następujących wyjaśnień w związku z przekazanymi zapytaniami:
Pytanie nr 1: W OPW wymagacie Państwo, by monitor AIO posiadał czas reakcji matrycy nie dłuższy niż
5ms oraz funkcję obrotu (swivel), aby móc Państwu zaproponować ekonomiczny produkt firmy Lenovo
proszę o dopuszczenie produktu (AIO), którego monitor posiada 14ms czasu reakcji matrycy oraz nie
posiada funkcji swivel.
Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuści produkt, którego monitor posiada 14 ms czasu reakcji matrycy
oraz nie posiada funkcji swivel.
Pytanie nr 2: Zamawiający w ogłoszeniu posługuje się nazwą postępowania: Do złożenia oferty/udziału
w postępowaniu w zapytaniu ofertowym o wartości niższejniż 130 000 złotych, w sprawie dostawy
tonerów dla Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych [a contrario art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z poźn. zm.) A nazwa
postępowania to: Zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania ofertowego na dostawę
komputerów AIO dla Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych. Prosimy o poprawę niezgodności.
Odpowiedź nr 2: Zamawiający poprawi nazwę postępowania w preambule.
Pytanie nr 3: Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści regulację: jasność, kontrast, poziom
głośności z poziomu systemu operacyjnego? Jest to rozwiązanie równoważne, a wręcz bardziej znane
przez użytkowników systemu Windows.
Odpowiedź nr 3: Zamawiający nie dopuści regulacji jasności, kontraktu oraz poziomu głośności jedynie
z poziomu systemu operacyjnego.
Pytanie nr 4: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie urządzenia, które posiada obrót co
najmniej o 80° (po 40° w obu kierunkach) przy zachowaniu pozostałych parametrów. Jest to
wystarczające dla pracy użytkownika.
Odpowiedź nr 4: Zamawiający dopuści urządzenie, które posiada obrót co najmniej o 80° (po 40° w obu
kierunkach) przy zachowaniu pozostałych parametrów.
Pytanie nr 5: Czy dopuszczą Państwo komputer AiO z procesorem, który osiąga wynik 7400 punktówIntel Core i3-10100T?
Odpowiedź nr 5: Zamawiający nie dopuści komputera AIO z procesorem, który osiąga wynik 7400
punktów - Intel Core i3-10100T.
Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Termin składania ofert tj. 16.04.2021 r., godz.: 09:00 nie ulega zmianie.
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