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O D P O W I E D Z I 
na pytania w sprawie SIWZ 

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem 

w formie leasingu operacyjnego” - PZP-225/11/2018 

Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców, dotyczące 

wyjaśnienia treści specyfikacji.  

Pytanie 1 

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia przy opisie komputera zawarł następujące 

wymagania: 

 

W związku z powyższym wymaganiem, nie ma możliwości zaoferowania systemu operacyjnego 

jednego z czołowych producentów takich jak Microsoft. Powodem są warunki licencyjne, które 

uniemożliwiają dostawę wspomnianych systemów Microsoft w formie leasingu. Czy zatem 

Zamawiający usunie powyższy zapis i dopuści urządzenia bez systemów operacyjnych? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Zamawiający modyfikuje zapisy w załączniku nr 1 do SIWZ i wykreśla wymagania dla systemu 

operacyjnego. 

 

Pytanie 2 

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia przy opisie komputera zawarł następujące 

wymagania: 

5 System Operacyjny 

Polska wersja językowa, preinstalowany najnowszy 

stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni 

obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w 

technologii Active Directory. System musi być 

kompatybilny z obecnie posiadanymi systemami 

operacyjnymi: MS Windows 10 Professional w wersjach 

32 i 64 bitowych (m.in. umożliwiać swobodne korzystanie 

z drukarek udostępnianych w sieci przez wyżej 

wymienione systemy). System musi być w pełni legalny, 

spełniać dotyczące go postanowienia licencyjne 

producenta systemu.  
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Czy w związku z powyższym, Zamawiający dopuści płytę główną która zamiast portu HDMI będzie 

posiadała DisplayPort? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Zamawiający modyfikuje zapisy w załączniku nr 1 do SIWZ w pkt. 7 na następujący:  

 

Pytanie 3 

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia przy opisie komputera zawarł w punkcie 7 wymagania 

dotyczące płyty głównej w odniesieniu do portów, złącz, slotów i karty dźwiękowej. Czy Zamawiający 

dopuszcza aby wymagane porty, złącza, sloty i karty mogły być uzyskane przez adaptery bądź innego 

rodzaju przejściówki? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie adapterów lub przejsciówek. 

 

Pytanie 4 

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł następujące wymagania: 

 Dla komputera stacjonarnego: 

 WARUNKI GWARANCJI: 

L.p. Warunki gwarancji i serwisu Opis 

4.  Okres gwarancji obejmujący cały przedmiot zamówienia 36 miesięcy 

2.  Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie  <=12 h w siedzibie Zamawiającego 

3.  Maksymalny czas naprawy  <=14 dni roboczych 

4.  W przypadku naprawy przedmiotu zamówienia wymagającej wymiany części 
wstawienie zestawu zastępczego tego samego 

typu 

5.  
Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy lub wymianę 

przedmiotu zamówienia na nowy 
<= 3 naprawy 

6. Najbliższy dla zamawiającego punkt serwisowy na terenie kraju (adres, telefon,)  

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie? 

A) Czy Zamawiający wymaga dla komputerów oraz monitorów gwarancji producenta 

świadczonej przez producenta czy też dopuszcza gwarancję Wykonawcy? 

B) Czy zawarty w warunkach gwarancji maksymalny czas reakcji dotyczy również monitorów? 

 

7 Płyta główna - złącza: HDMI, DVI 

7 Płyta główna - złącza: HDMI lub DisplayPort, DVI 

18 Gwarancja 
Minimum 36 miesięcy NBD door to door (proszę podać okres oferowanej 

gwarancji) 
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Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Zamawiający doprecyzowując wymagania gwarancyjne informuje, że wymagania w pkt. 18 oraz 

maksymalny czas reakcji dotyczą komputera stacjonarnego. 

 Zamawiający wymaga gwarancji świadczonej przez producenta zarówna dla komputerów jak i dla 

monitorów.  

 

Zamawiający zwraca uwagę, że po usunięciu całego pkt. 5 w załączniku nr 1 do SIWZ, zmianie uległa 

numeracja, i tak: pkt. 7 jest pkt. 6 a pkt. 18 jest pkt. 17 

 

 

 


