Warszawa, dnia 7 maja 2020 r.
Nr pisma: WZP-262-9/2020/MSY/NP-147/2020

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.

Wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W dniu 6 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
„W OPZ jest informacja dotycząca 21 transmiterów: „21 transmiterów HDMI na Cat6a, które Wykonawca
zamontuje w listwach znajdujących się w kolumnach, o których mowa w załączniku nr 7 do OPZ. ”.
Aby połączyć transmitery HDMI, potrzebujemy również odbiorników HDMI, czy zamawiający również dopuszcza
takie rozwiązanie powyższego zapisu?”
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią punktu 2.3.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik
nr 1 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć „…wszelkie elementy niezbędne do prawidłowej pracy
całego systemu”. Zamawiający wyjaśnia też, że nie określił wymagań w zakresie rodzajów wejść sygnałowych,
w jakie ma być wyposażony procesor graficzny, dlatego dopuszcza m.in. rozwiązanie bezpośredniego
podłączenia do niego sygnału kablami CatX, lub tak jak proponuje Wykonawca, za pomocą odbiorników
CatX->HDMI.
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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