Warszawa, dnia 30 kwietnia 2020 r.
Nr pisma: WZP-262-9/2020/MSY/NP-141/2020

Wykonawcy

Strona internetowa Zamawiającego
bip.imgw.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Wielkoformatowy
system ekranowy z serwerem graficznym na potrzeby obsługi sali operacyjnej oraz telekonferencji
oraz dostawa laptopów i serwera z terminalami z podziałem na trzy części”, oznaczenie sprawy:
WZP-262-9/2020.

Wyjaśnienia i zmiany treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W dniach 27 i 28 kwietnia 2020 r. do Zamawiającego wpłynęły drogą elektroniczną wnioski dotyczące
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie
w/w zadania, zwanej dalej w skrócie SIWZ. W odpowiedzi na otrzymane wnioski, Zamawiający, działając na
podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą, wyjaśnia, co następuje.

Wniosek z dnia 27 kwietnia 2020 r.
Pytanie
Część nr 3 zamówienia – Dostawa Serwera i Terminali
„W punkcie 4.3.1. OPZ określiliście Państwo wymagania dotyczące monitora:
Wbudowane głośniki: minimum 2x10W.
Czy Zamawiający dopuści wbudowane głośniki o mocy 2x 5W?”
Odpowiedź
W wyniku analizy zadanego pytania Zamawiający wyjaśnia, że w treści pkt 4.3.1 Opisu Przedmiotu Zamówienia
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, zwanego dalej OPZ, Zamawiający omyłkowo wskazał w wymaganiu dla
monitora minimalną moc wbudowanych głośników. Zamawiający określa wymaganie wyłącznie jako wbudowane
głośniki stereo, analogicznie, jak dla dopuszczanego rozwiązania zintegrowanego „All-in-one”.
W związku z powyższą odpowiedzią, Zamawiający dokonuje zmiany treści OPZ określonej poniżej.
Dotychczasowy zapis zawarty w pkt 4.3.2, w tabeli, lp. 3 (str. 36-37)
w brzmieniu:
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3.

Monitor

• Możliwość zamocowania terminala z tyłu monitora
• Przekątna minimum 23,5 maximum 24,9”
• Proporcje ekranu: 16:9
• Kąt widzenia (poziom/pion): min: 178 / 178
• Powłoka matrycy: Matowa
• Natywna Rozdzielczość monitora: 1920 x 1080
• Typ złączy video: min. 2 zgodne z wyjściami w
terminalu
• Wyjście słuchawkowe lub port combo
• Wbudowany HUB z minimum 3 portami USB
• Przystosowany do pracy minimum 16 godzin na
dobę.
• Wbudowane głośniki: minimum 2x10W
• Wbudowana kamera: tak
• Rozdzielczość kamery: minimum 1920 x 1080
• Możliwość regulacji wysokości monitora w pionie i
jego pochylenia

20szt.

zastępuje się zapisem w brzmieniu określonym poniżej:

3.

Monitor

• Możliwość zamocowania terminala z tyłu monitora
• Przekątna minimum 23,5 maximum 24,9”
• Proporcje ekranu: 16:9
• Kąt widzenia (poziom/pion): min: 178 / 178
• Powłoka matrycy: Matowa
• Natywna Rozdzielczość monitora: 1920 x 1080
• Typ złączy video: min. 2 zgodne z wyjściami w
terminalu
• Wyjście słuchawkowe lub port combo
• Wbudowany HUB z minimum 3 portami USB
• Przystosowany do pracy minimum 16 godzin na
dobę.
• Wbudowane głośniki stereo
• Wbudowana kamera: tak
• Rozdzielczość kamery: minimum 1920 x 1080
• Możliwość regulacji wysokości monitora w pionie i
jego pochylenia

20szt.

Wniosek z dnia 28 kwietnia 2020 r.
Pytanie
„Oferent ramach udziału w postępowaniu prowadzonym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej –
Państwowy Instytut Badawczy na dostawę systemu wideokonferencyjnego oraz systemów wielkomonitorowych
wraz z serwerem pragnie poinformować, iż w związku z odpowiedzią na pytanie nr 1 z 15 kwietnia 2020 roku
dotyczące integracji z MS Teams, jedyne certyfikowane rozwiązania wspierane przez Microsoft są sprzedawane
w modelu subskrypcyjnym. W związku z powyższym, prosimy o udzielenie informacji na temat okresu, na jaki ma
być zapewniony dostęp do usługi integracyjnej w ramach prowadzonego postępowania. Ponadto pragniemy
zaznaczyć, iż integracja wymaga określenia konkretnego tenantu w ramach Office 365, do którego usługa będzie
podłączona. Prosimy również o udzielenie informacji, czy Zamawiający dopuszcza rozwiązania, które nie są
certyfikowane lub na moment ogłoszenia wyników nie są w fazie produkcyjnej (tak zwane general availability).
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Nie ustosunkowanie się do powyższych kwestii w sposób rażący naruszy przepisy o konkurencyjności w ramach
PZP.
Jednocześnie prosimy o wskazanie do czego ma służyć wyjście HDMI – OUT w przypadku interaktywnych
monitorów 55”. Zapis ten powoduje, iż żaden z wiodących producentów monitorów interaktywnych nie spełnia
kryteriów postawionych przez Zamawiającego, co narusza przepisy Prawa Zamówień Publicznych w zakresie
ograniczania konkurencji. Zwracamy się z prośbą o wyłączenie konieczności posiadania wyjścia HDMI –OUT przez
rzeczone monitory lub dopuszczenie innych wyjść sygnałowych np. Display Port – OUT.
W związku z powyższymi pytaniami uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym
postępowaniu.”
Odpowiedź
Odnosząc się do pierwszej części pytania Wykonawcy, Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza rozwiązania,
które nie jest certyfikowane lub na dzień składania ofert nie jest w fazie produkcyjnej.
Jednocześnie, Zamawiający zweryfikował informacje dotyczące możliwości zapewnienia integracji Systemu
Wideokonferencyjnego z używanym przez Zamawiającego systemem MS Teams i dopuszcza dostarczenie
rozwiązania opartego na subskrypcji usługi umożliwiającej integrację obu systemów, z zastrzeżeniem, że
dostarczona subskrypcja ma obejmować cały okres obowiązywania gwarancji na wdrażany system.
W związku z powyższą odpowiedzią, Zamawiający dokonuje zmian treści OPZ określonych poniżej.
Dotychczasowy zapis zawarty w pkt 2.3.3, akapit szósty (str. 12)
w brzmieniu:
„Wszystkie funkcjonalności systemu muszą być dostępne również po zakończeniu okresu gwarancji i utrzymania
bez ponoszenia dodatkowych opłat.”
zastępuje się zapisem w brzmieniu określonym poniżej:
„Wszystkie funkcjonalności systemu muszą być dostępne również po zakończeniu okresu gwarancji i utrzymania
bez ponoszenia dodatkowych opłat. Konieczność ponoszenia dodatkowych opłat po zakończeniu okresu
gwarancji i utrzymania Zamawiający dopuszcza wyłącznie w odniesieniu do zapewnienia funkcjonalności
integracji wdrażanego Systemu z systemem MS Teams w przypadku, jeśli rozwiązanie zaoferowane przez
Wykonawcę oparte byłoby o model subskrypcyjny i wymagało przedłużenia subskrypcji po zakończeniu okresu
gwarancji.”
Dotychczasowy zapis zawarty w pkt 2.3.3, akapit trzeci, zdanie pierwsze (str. 12)
w brzmieniu:
„Wymagana jest integracja instalowanego systemu wideokonferencyjnego z systemem posiadanym przez
Zamawiającego (Skype4Business lub Teams) i z innymi systemami wideokonferencyjnymi na bazie protokołu SIP
i H.323 ze współdzieleniem zawartości.”
zastępuje się zapisem w brzmieniu określonym poniżej:
„Wymagana jest integracja instalowanego systemu wideokonferencyjnego z systemem posiadanym przez
Zamawiającego (Teams) i z innymi systemami wideokonferencyjnymi na bazie protokołu SIP i H.323 ze
współdzieleniem zawartości.”
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Dotychczasowy zapis zawarty w pkt 5.9, System konferencyjny (str. 44)
w brzmieniu:
„W IMGW-PIB wykorzystywany jest system Skype for Business oraz Teams w ramach Office 365 w planie A3”
zastępuje się zapisem w brzmieniu określonym poniżej:
„W IMGW-PIB wykorzystywany jest system Teams w ramach Office 365 w planie A3”.

Odnosząc się do drugiej części pytania Wykonawcy, Zamawiający wyjaśnia, że wyjście HDMI-OUT
w interaktywnym monitorze 55”, ma służyć umożliwieniu wysyłania treści tworzonych na monitorze do
systemu wideokonferencyjnego. Wyjście to musi znajdować się w zestawie, jaki tworzy monitor interaktywny
i wbudowany lub podłączony z tyłu obudowy komputer. Zgodnie z treścią pkt 2.3.1 OPZ Opis szczegółowy
zdanie siódme ekran 55”: „Musi też posiadać cyfrowe wyjście wideo umożliwiające podłączenie np. do systemu
wideokonferencyjnego”. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza inne cyfrowe wyjścia wideo takie jak
DisplayPort, o ile będą umożliwiały podłączenie za pomocą transmitera lub bezpośrednio, do systemu
wideokonferencyjnego.
W związku z powyższą odpowiedzią, Zamawiający dokonuje zmiany treści OPZ określonej poniżej.
Dotychczasowy zapis zawarty w pkt 2.3.1, w tabeli, lp. 5 (str. 8)
w brzmieniu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5.

Monitor interaktywny 55”

Przekątna(cale/cm): 55”
Kąt widzenia (poziom/pion): min: 178 / 178
Natywna Rozdzielczość monitora: 3840 x 2160
Typ złączy: min. HDMI-IN, HDMI-OUT, USB, RJ45
Obsługa technologii: HDR
Przystosowany do pracy minimum 16 godzin na dobę.
Wbudowane głośniki: min. 2x10W
Rysik w zestawie – minimum 2 szt.
Nakładka dotykowa zintegrowana przez producenta:
- Ilość punktów dotyku: min 4
- Metoda wprowadzania danych: Palec; Rysik (≥ 4
mm)
• Zintegrowany lub podłączony PC: tak w gnieździe
producenta lub z tyłu obudowy
- Procesor: min 2 rdzenie
- Ram: min 8 GB
- Dysk: min 128 GB SSD
- Porty: 2xUSB 3.0, Ethernet, minijack.
- Windows: min 10 Pro 64bit w wersji Polskiej lub
równoważny

1szt.

zastępuje się zapisem w brzmieniu określonym poniżej:

5.

Monitor interaktywny 55”

•
•
•
•

Przekątna(cale/cm): 55”
Kąt widzenia (poziom/pion): min: 178 / 178
Natywna Rozdzielczość monitora: 3840 x 2160
Typ złączy: min. HDMI-IN, Cyfrowe wyjście wideo (np.
HDMI, DP), USB, RJ45

1szt.
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•
•
•
•
•

Obsługa technologii: HDR
Przystosowany do pracy minimum 16 godzin na dobę.
Wbudowane głośniki: min. 2x10W
Rysik w zestawie – minimum 2 szt.
Nakładka dotykowa zintegrowana przez producenta:
- Ilość punktów dotyku: min 4
- Metoda wprowadzania danych: Palec; Rysik (≥ 4
mm)
• Zintegrowany lub podłączony PC: tak w gnieździe
producenta lub z tyłu obudowy
- Procesor: min 2 rdzenie
- Ram: min 8 GB
- Dysk: min 128 GB SSD
- Porty: 2xUSB 3.0, Ethernet, minijack.
- Windows: min 10 Pro 64bit w wersji Polskiej lub
równoważny

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami i dokonanymi zmianami treści SIWZ, Zamawiający przedłuża
termin składania ofert do dnia 11 maja 2020 r. i tym samym dokonuje następujących zmian treści SIWZ:
Strona tytułowa:
Dotychczasowa treść zostaje zastąpiona następującą:
Termin składania ofert:

11 maja 2020 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

11 maja 2020 r. o godz. 11:00

W Rozdziale XI SIWZ - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
• ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Termin składania ofert upływa w dniu: 11 maja 2020 r. o godz. 10:00”
• ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu: 11 maja 2020 r. o godz.11:00”
OPZ z zaznaczonymi zmianami o ujednoliconej treści zostaje udostępniony na stronie internetowej
Zamawiającego.
Jedocześnie, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany terminu składania ofert w ogłoszeniu
o zamówieniu opublikowanym w dniu 13 marca 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S
052-122855.
Powyższe wyjaśnienia i zmiany są integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym
samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie w/w zadania.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,
elektronicznie podpisany przez
mgr inż. Paweł Derek
ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU
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