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Pytania i Odpowiedzi  

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego  pn.: Dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego  oraz oprogramowania, 

zamówienie w 4 częściach  

 
 

Zamówienie  współfinansowane jest przez Unię Europejską  w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  

 
nr sprawy  ZSPM-15/ZP/EFRR/2017 

 
Wartość szacunkowa zamówienia  przekracza równowartość kwoty  209.000 euro 

 
 

 

Pytanie nr 1   

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

Odpowiedź na pytanie nr 1 : 

Tak. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Zamawiający wymaga również nowego 

sprzętu. Zakupy w ramach projektu zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego 

województwa śląskiego na lata 2014-2020 muszą być nowe a nie modernizowane, co wymusza zakup 

sprzętu i oprogramowania nowego i tylko takie oferty będą brane pod uwagę. Zakup sprzętu i 

oprogramowania: używanego, poleasingowego, podemonstracyjnego, tzw. „wyjętego z pudełka w 

celu sprawdzenia” itp. Są niedopuszczalne na etapie wyboru oferty jak i na etapie dostawy i 

późniejszego użytkowania. 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez 

producenta komputera? 

Odpowiedź na pytanie nr 2 :  

Tak. Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez 

producenta komputera. 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi 

atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA)? 
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Odpowiedź na pytanie nr 3 :  

Zamawiający nie wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi 

atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA) , ale było wyszczególnione na 

fakturze. 

Pytanie nr 4 

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej 

legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura? 

Odpowiedź na pytanie nr 4 : 

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość weryfikacji legalności oprogramowania zwracając się 

bezpośrednio do producenta oprogramowania. 

Pytanie nr 5 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 

programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru? 

Odpowiedź na pytanie nr 5 : 

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość weryfikacji legalności oprogramowania zwracając się 

bezpośrednio do producenta oprogramowania. 

Pytanie nr 6 

1.       Zamawiający w: 

a)       pozycji nr 1 - komputer stacjonarny oznaczony symbolem przez zamawiającego K1 -ilość : 107 

sztuk 

b)      pozycji nr 2 - komputer stacjonarny oznaczony symbolem przez zamawiającego K2 - ilość : 34 

sztuk 

c)       pozycji nr 4 - komputer stacjonarny oznaczony symbolem przez zamawiającego K4 - ilość : 34 

sztuk 

 

pkt 14 – Zasilanie wymaga spełnienia następującego parametru: „Zasilanie zestawu komputerowego 

(komputer + monitor) o mocy max 250W. Jeżeli komputer posiada osobno monitor i jednostkę 

centralna to moc zasilacza jednostki centralnej max 220W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu 

zmiennego i efektywności min. 81% przy pełnym obciążeniu.” 

Czy Zamawiający dopuści, aby komputer posiadający osobno monitor i jednostkę centralną posiadał 

zasilacz jednostki centralnej o mocy max 250W i efektywności 81 % przy pełnym obciążeniu?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 6 :  
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Tak zamawiający dopuszcza komputer posiadający osobno monitor i jednostkę centralną ich 

sumaryczne obciążenie nie przekroczy 250W jeżeli komputer będzie posiadał moc max 220W to 

spełni wymogi zamawiającego  

Pytanie nr 7 

2.       Zamawiający w: 

a)       pozycji nr 1 - komputer stacjonarny oznaczony symbolem przez zamawiającego K1 -ilość : 107 

sztuk 

b)      pozycji nr 2 - komputer stacjonarny oznaczony symbolem przez zamawiającego K2 - ilość : 34 

sztuk 

c)       pozycji nr 4 - komputer stacjonarny oznaczony symbolem przez zamawiającego K4 - ilość : 34 

sztuk 

 

pkt 12 – Porty I/O wymaga dostarczenia produktów posiadających 2 porty Display Port.  

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostawy produktu posiadającego 1 port Display Port oraz 1 port 

HDMI? 

Odpowiedź na pytanie nr 7 : 

Zamawiający dopuści produkt posiadający 1 port Display Port oraz 1 port HDMI natomiast w 

przypadku poz4 komputera stacjonarnego oznaczony symbolem przez zamawiającego K4 - ilość : 16 

sztuk wymagane jest aby komputer obsłużył 2 monitory dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli 

monitor będzie obsługiwany przez Display Port to w takim przypadku musi posiadać 2 porty Display 

Port. 

 

Pytanie nr 8 

 

3.       Zamawiający w: 

a)       pozycji nr 1 - komputer stacjonarny oznaczony symbolem przez zamawiającego K1 -ilość : 107 

sztuk 

b)      pozycji nr 2 - komputer stacjonarny oznaczony symbolem przez zamawiającego K2 - ilość : 34 

sztuk 

c)       pozycji nr 4 - komputer stacjonarny oznaczony symbolem przez zamawiającego K4 - ilość : 34 

sztuk 

 

pkt 12 – Porty I/O wymaga dostarczenia produktów posiadających dodatkowe wymaganie 

funkcjonalności w BIOS: Wyłączenie pojedynczego portu USB.  
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Czy Zamawiający odstąpi od powyższego wymogu, gdyż większość produktów dostępnych na rynku 

nie posiada takiej funkcjonalności? 

Odpowiedź na pytanie nr 8 : 

Nie. Zamawiający nie odstąpi od wymogu wyłączania pojedynczego portu USB.  Zamawiający wymaga 

pojedynczego wyłączania portów, z powodu kształcenia w Zawodzie Technik Informatyk. Taka 

funkcjonalność jest potrzebna w procesie dydaktycznym oraz może być sprawdzana w zadaniach 

egzaminacyjnych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 

Pytanie nr 9 

4.       Zamawiający w: 

a)       pozycji nr 1 - komputer stacjonarny oznaczony symbolem przez zamawiającego K1 -ilość : 107 

sztuk 

b)      pozycji nr 2 - komputer stacjonarny oznaczony symbolem przez zamawiającego K2 - ilość : 34 

sztuk 

c)       pozycji nr 4 - komputer stacjonarny oznaczony symbolem przez zamawiającego K4 - ilość : 34 

sztuk 

 

pkt 12 – Porty I/O wymaga dostarczenia produktów posiadających dwa porty PS2. 

Czy Zamawiający dopuści produkt ze złączem COMBO zamiast 2 portów PS2? Dodatkowo pragnę 

zauważyć, iż Zamawiający wymaga dostawy zarówno myszki jak i klawiatury ze złączem USB a nie 

PS2, dlatego żądanie tego wymogu zdaniem Wykonawcy jest zbędne. 

Odpowiedź na pytanie nr 9 : 

Tak. Zamawiający  dopuści produkt ze złączem COMBO zamiast 2 portów PS2. Łącze takie jest 

potrzebne jako serwisowe i procesie kształcenia,  w przypadku wyłączenia w BIOS obsługi klawiatury 

USB. 

Pytanie nr 10 

5.       Zamawiający w: 

a)       pozycji nr 1 - komputer stacjonarny oznaczony symbolem przez zamawiającego K1 -ilość : 107 

sztuk 

b)      pozycji nr 2 - komputer stacjonarny oznaczony symbolem przez zamawiającego K2 - ilość : 34 

sztuk 

c)       pozycji nr 4 - komputer stacjonarny oznaczony symbolem przez zamawiającego K4 - ilość : 34 

sztuk 

 

pkt 12 – Porty I/O wymaga dostarczenia produktów posiadających port VGA? 
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Czy Zamawiający odstąpi od powyższego wymogu? Dodatkowo Wykonawca pragnie zauważyć, iż 

Zamawiający żąda dostawy monitorów nie posiadających portu VGA, dlatego żądanie tego wymogu 

zdaniem Wykonawcy jest zbędne. 

Odpowiedź na pytanie nr 10 : 

Tak zamawiający odstępuję od wymogu wymaga dostarczenia produktów posiadających port VGA 

Pytanie nr 11 

6.       Zamawiający w: 

a)       pozycji nr 1 - komputer stacjonarny oznaczony symbolem przez zamawiającego K1 -ilość : 107 

sztuk 

b)      pozycji nr 2 - komputer stacjonarny oznaczony symbolem przez zamawiającego K2 - ilość : 34 

sztuk 

c)       pozycji nr 4 - komputer stacjonarny oznaczony symbolem przez zamawiającego K4 - ilość : 34 

sztuk 

 

pkt 13 – Obudowa komputera lub równoważnie obudowa zintegrowana z monitorem typu AIO 

wymaga dostawy produktu spełniającego następujący wymóg:  

„W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny lub 

akustyczny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z 

komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: 

5. Uszkodzenia płyty głównej” 

 

Czy Zamawiający odstąpi od powyższego wymogu, gdyż większość produktów dostępnych na rynku 

nie posiada takiej funkcjonalności? 

Odpowiedź na pytanie nr 11 : 

Nie. Zamawiający nie odstąpi od wymogu wyłączania szybkiej weryfikacji usterki.  Zamawiający 

wymaga takiej sygnalizacji, z powodu kształcenia w Zawodzie Technik Informatyk.  

 

 

Uwaga dotycząca pytań od 6-11 Osoba stawiająca pytania pomyliła się przy cytowaniu „pozycji nr 4 - 

komputer stacjonarny oznaczony symbolem przez zamawiającego K4 - ilość : 34 sztuk” 

Ilość komputerów w tej konfiguracji wynosi 16 sztuk. 

 

Pytanie nr 12 
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W SIWZ wskazują Państwo 5letnią subskrypcję Imagine Premium – nie ma takiej. Subskrypcja może 

być na max 3 lata z możliwością przedłużenia na kolejne 3 

 

Odpowiedź na pytanie nr 12 : 

 

Zamawiający wymaga subskrypcji na 5 lat z powodu utrzymania trwałości projektu. Oferowana 

subskrypcja może składać się z dwóch subskrypcji po 3 lata 

 

 


