Częstochowa, dn 18.11.2021 r.
Znak sprawy: SO.261.2.33.2021.MB
Odpowiedź na pytania z dnia 18.11.2021 r.
Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęły następujące pytania, dotyczące treści
zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń
drukujących i komputerów poleasingowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie”:
Pytanie 1:
Nawiązując do zapytania ofertowego nr SO.261.2.33.2021.MB dotyczącego "Zakupu sprzętu
komputerowego dla potrzeb MOPS w Częstochowie (część 2)" zwracam się z prośbą
o weryfikacje/zmianę zapisów w przesłanym drafcie umowy (załącznik nr 6 ) dotyczących gwarancji:
§ 3 ust. 3 wzoru umowy dla części 2
.... niezależnie od gwarancji Wykonawcy dostarczony sprzęt objęty jest gwarancją "PRODUCENTA".
Gwarancja PRODUCENTA udzielona jest niezależnie od gwarancji Wykonawcy......
(sprzęt używany/poleasingowy nie posiada takiej gwarancji)
Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający uwzględnia konieczność zmiany zapisów we wskazanym zakresie poprzez usunięcie
ww. zapisu ze wzoru umowy dla części 2.
Pytanie nr 2:
§ 3 ust. 6 oraz ust. 7 wzoru umowy dla części 2
Ze względu na odległość oraz sposób realizacji serwisu (Door-to-Door) fizycznie nie ma możliwości
wyrobienia się w terminie 3 dni oraz naprawy na miejscu a to wiąże się z zabraniem sprzętu do punktu
serwisowego – dla komputerów używanych/poleasingowych wysyłka sprzętu zamiennego jest
nieopłacalna ze względu na ponoszone koszty takiej operacji w stosunku do wartości.
Odpowiedź na pytanie 2:
Zamawiający przedłuża maksymalny czas naprawy do 14 dni roboczych licząc od następnego dnia
po zgłoszeniu awarii sprzętu, zarówno w części 1 jak i w części 2 zamówienia.
Pytanie nr 3:
Dodatkowo proszę o skorygowanie załącznika nr 3 - "Minimalne parametry techniczne":
"Procesor o wydajności nie niższej niż 4600 pkt passmark i jako przykłady podane i5-650 oraz i33220" (oba te modele maja wydajność poniżej 2500 pkt passmark).
Odpowiedź na pytanie 3:
Zamawiający informuje, iż prawidłowy minimalny wymagany wynik testu oferowanego procesora
komputera poleasingowego, winien wynosić 2160 pkt w teście passmark.
W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej
do pobrania dla Wykonawców zmienione wzory umów dla poszczególnych części zamówienia oraz
zaktualizowane minimalne parametry techniczne oferowanych komputerów poleasingowych.
W tej sytuacji termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia 22.11.2021 r. do godz. 10:00.

