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DZ.RI.23 1-3/2020
Dotyczy: Dotyczy postępowania 4 częściowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej
kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. I 843 z późn. zm.) na zakup i dostawę zestawów komputerowych, oprogramowania
biurowego oraz wsparcia technicznego dla serwerów HP oraz rozszerzenia licencji FortiToken na
potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
-

Pytanie 6
Dotyczy portów monitora:
Zamawiający w punkcie AI (komputery stacjonarne) pkt 6 „Karta Grafiki” pisze :co najmniej dwa wyjścia
cyfrowe (tak, aby można było podłączyć dwa monitory z punktu A2 przez wyjścia-wejścia cyfrowe).
W punkcie A2 (pkt. 4 -wejścia wideo) jest napisane, że monitor ma posiadać minimum 2 wejścia cyfrowe
(obsługiwane przez komputer w punkcie A 1)-Oferowany monitor (P2”721Q) posiada 1 x HDMI oraz 1 x DP.
Czy zamawiający dopuści ten monitor jako równoważny? Pragniemy poinformować, iż nie podłącza się
dwóch komputerów stacjonarnych do jednego monitora. W związku z tym porty oferowanego monitora w
żaden sposób nie wykluczają założenia Zamawiającego z punktu Al -karta grafiki -możliwość podłączenia
dwóch monitorów
Odpowiedź 6
Zamawiający w części Al pkt. 6 wymaga, aby komputer był wyposażony w co najmniej w dwa wyjścia
cyfrowe, tak aby można było podłączyć dwa monitory z punktu A2 przez wyjścia-wejścia cyfrowe.
W przedstawionym przez Państwa przykładzie monitora, który posiada złącza cyfrowe: 1 xHDMI oraz I xDP
oznacza, że komputer w części Al musi posiadać również takie złącza tj. IxHDMI, oraz Ix DP tak, aby do
zaoferowanego komputera można było podłączyć dwa monitory takie jak zaoferowane.
Aby jeszcze bardziej zobrazować sens zapisów specyfikacji, podaję kolejny przykład: jeżeli komputer
posiadałby dwa złącza DP istotne byłoby, aby monitor posiadał dwa złącza cyfrowe, w tym co najmniej
jedno gniazdo DP, np.: 2xDP, 1 xDP + 1 xHDMI, gdyż to zagwarantowałoby podłączenie do komputera
dwóch monitorów za pomocą cyfrowych złączy wejść-wyjść.
-

Pytanie 7
Dotyczy terminu realizacji zamówienia w zakresie części 1:
Zamawiający wymaga by termin realizacji zamówienia liczony od dnia podpisania umowy w zakresie części
1 wynosił -I miesiąc .Zawarcie Umowy następuje w okresie obowiązywania stanu epidemii wprowadzonego
na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.). Co może utrudnić realizację
obowiązków Sprzedawcy. W chwili obecnej Producenci sprzętu komputerowego znają przybliżony termin
realizacji w momencie wprowadzenia zamówienia do systemu, a będzie to możliwe dopiero po podpisaniu
umowy z Zamawiającym.
Wnosimy zatem o umieszczenie zapisu: „Strony dopuszczają zmianę terminu realizacji po przedstawieniu
przez Sprzedawcę, oświadczenia producenta o opóźnieniach w realizacji zamówień lub po przekazaniu
kupującemu informacji o kwarantannie w firmie.”

KUJAWY
POMORZE

Wo,w6dki Uud Pury w Torunir

W*wódutwo
Kulawuko-Poworuklo

Roznk Powrotu
Pomorza I Kujaw
Wolnej Polski

WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Fundusze
Europejskie

*

Unia Europejska
Europejski Fundusz Spoleczny

**
**
*

Odpowiedź 7

Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie art. I 5r ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COyID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) dalej ustawa COyID-19
ustawodawca wskazuje, że strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie
okoliczności związanych z wystąpieniem COyID-]9 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ
wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa
w zdaniu pierwszym stosowne oświadczenia lub dokumenty. Mając świadomość, że przedmiotowe
zamówienie ma być realizowane w bardzo krótkim terminie, istnieje nieduże prawdopodobieństwo
wystąpienia przesłanek, umożliwiających na etapie realizacji zamówienia wydłużenia terminu jego
realizacji. Niemniej jednak, Zamawiający zgodnie z brzmieniem przywołanego przepisu rozważy możliwość
modyfikacji umowy, w przypadku wykazania przez Wykonawcę przesłanek uzasadniających zastosowania
ww. przepisu prawa. Ponadto, Zamawiający informuje, że w dniu 28.10.2020 r. w modyfikacji II dokonał
zmiany 8 wzoru umowy -załącznika nr 6A wprowadzając następujące zapisy:
—

-

1.

.„Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania przez
Wykonawcę zobowiązania będącego przedmiotem umowy w terminie do dnia 30 grudnia 2020r.,
przy zastrzeżeniu, że przedmiotowe uprawnienie będzie mogło być zrealizowane w przypadku
przekroczenia przez Wykonawcę zagwarantowanego miesięcznego terminu na realizację
przedmiotowego zamówienia.

2.

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w ust. I Wykonawcy
nie będzie przysługiwało żadne roszczenie cywilno-prawne względem Zamawiającego z tytułu
odstąpienia od umowy. Zamawiający oświadcza, że zobowiązany jest wydatkować środki publiczne
do końca 2020 r. i nie posiada zabezpieczenia finansowego na realizację zamówienia w roku 2021r.

3.

W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zobowiązuje się zapłacić odsetki za
zwłokę w wysokości odsetek ustawowych.”
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