
Znak: OL.WAG.SDZP 261.1.3.2019                                           Lublin, dnia 31 lipiec 2019 r.
                                           

O F E R E N C I
(wszyscy)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie w trybie przetargu 
nieograniczonego  na  dostawę komputerów stacjonarnych opublikowanego w BZP z 24.07.2019 r. 
pod numerem 577740-N-2019

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986 ze zm.) Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 
Zdrowia przekazuje wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1
Czy Zamawiający wymaga czytnika smart card w klawiaturze, obudowie komputera czy 
wykorzystujący port USB ? W przypadku, gdy Zamawiający wymaga w klawiaturze, czy ma być 
tego samego producenta co jednostka ? 
Odpowiedź 1: Zamawiający wymaga czytnika smart card w klawiaturze lub obudowie komputera. 
Zamawiający modyfikuje zapis w specyfikacji Załącznik nr 5 pkt. 15.4 . na : Czytnik Smart Card 
wbudowany w obudowę komputera lub klawiaturę.

Pytanie 2
Czy klawiatura, mysz i ewentualny zewnętrzny czytnik SCR na USB mają być tego samego 
Producenta i objęte tą samą gwarancją co jednostka komputerowa ?
Odpowiedź 2: Gwarancja powinna być dla całego zestawu komputerowego.

Pytanie 3
Zwracamy się z prośbą o zmianę kryteriów oceny w postepowaniu na dostawę komputerów 
stacjonarnych, które preferuje tylko jednego z producentów i dotyczące mocy wbudowanego zasilacza 
na:
Wbudowany zasilacz o mocy nie większej niż 155W – 10 pkt
Brak wbudowanego zasilacza o mocy nie większej niż 155W – 0 pkt.
Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza zasilacz o mocy nie większej niż 155 W i modyfikuje 
kryterium oceny ofert F (Funkcjonalności i certyfikaty) w tym zakresie w sposób opisany 
w pytaniu nr 3.



Pytanie 4
Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania komputerów 
wyposażonych w dysk twardy M.2 Nvme, dla których UEFi nie ma możliwości założenia hasła 
dostępowego dla dysku.
Odpowiedź 4: Zamawiający dopuści wyżej wymienione rozwiązane.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.

Z uwagi na czas niezbędny do uwzględnienia zmian przez Wykonawców Zamawiający przedłuża 
termin składania ofert z 05.08.2019 r. na 07.08.2019 r., do godziny 10.00. Otwarcie ofert 
odbędzie się 07.08.2019 r. o godzinie 10.30.

         Przewodnicząca Komisji Przetargowej
           Joanna Klimkowska
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