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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.

Wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
W dniu 4 maja 2020 r. do Zamawiającego wpłynął drogą elektroniczną wniosek dotyczący treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie w/w
zadania, zwanej dalej w skrócie SIWZ. W odpowiedzi na otrzymany wniosek Zamawiający, działając na
podstawie art. 38 ust. 1a 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.
Pytanie
„Co Zamawiający rozumie przez obsługę sygnału HDR? Czy Wykonawcy mogą uznać, że monitor potrafiący
wyświetlić treść wideo źródła generującego treść HDR obsługuje tego typu sygnał niekoniecznie potrafiąc
reprodukować wszystkie składowe sygnałów HDR? Zwracamy uwagę, że sygnały wejściowe i wyjściowe
wymagane przez Zamawiającego dla procesora graficznego nie zostały zdefiniowane jako wspierające
technologię HDR. Wsparcie dla tej technologii znaczącą zawęża grono producentów monitorów profesjonalnych
(prawdopodobnym jest nawet, że kumulacja niektórych parametrów wraz z zapisem o obsłudze HDR sprawia,
że monitory spełniające wymogi OPZ nieistnienią) - co nie powinno leżeć w interesie Zamawiającego.”
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że przez obsługę sygnału HDR, rozumie poprawne wyświetlanie zewnętrznego
sygnału HDR, tj. bez np. artefaktów i podobnych błędów. Zamawiający, zdając sobie sprawę, że
profesjonalne ekrany nie są najczęściej certyfikowane do pełnej obsługi HDR, nie sprecyzował
w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ wymagania wyświetlania obrazu
w pełni zgodnego z HDR tj. m.in. o odpowiedniej rozpiętości tonalnej i/lub jasności.
Powyższe wyjaśnienie jest wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są
zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie w/w zadania.
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W wyniku udzielonych wyjaśnień zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.
Termin składania ofert nie ulega zmianie.
Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.
Z poważaniem,
elektronicznie podpisany przez
mgr inż. Paweł Derek
ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU
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