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Łódź, dnia.18.07.2017 r. 

 

 

 

 

Do wszystkich zainteresowanych, 

 

Dotyczy postępowania przetargowego na : „Dostawę podzespołów komputerowych oraz sprzętu 

multimedialnego oraz komputerowego w ramach projektu akademia zawodowców – 

kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno- Technicznych w Łodzi. Projekt 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.” 

 

Numer postępowania: Projekt/ZSTG/1/2017 

 

Szanowni Państwo 

 Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2016 r., poz. 1020).dalej Pzp, Zamawiający przesyła wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia: 

 

Zestaw pytań nr 1 

 

Pytanie 1 

W punkcie 12 Zamawiający wymaga dostarczenia płyty głównej z socketem 1150. Zamawiający 

wymaga również aby płyta główna działała pod chipsetem Intel H81 oraz z pamięcią RAM typu 

DIMM DDR3. Według naszej wiedzy płyty główne z ww. parametrami są już wycofywane z 

produkcji jako przestarzałe i zastępowane nowszymi rozwiązaniami. W związku z tym 

sugerujemy aby Zamawiający zmienił zapisy OPZ w punkcie 12 tak aby uwzględniały płytę 

główną z nowymi parametrami, a w szczególności zmianę socketu 1150 na socket 1151, 

chipsetu Intel H81 na chipset np. Intel HI 10 oraz pamięci RAM typu DIMM DDR3 na pamięć 

RAM typu DIMM DDR4. 

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionych parametrów pyty głównej pod 

warunkiem spełnienia przez nią pozostałych opisanych w SIWZ warunków. 

 

Pytanie 2 
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W punkcie 13 Zamawiający wymaga dostarczenia płyty głównej z socketem 1150. Zamawiający 

wymaga również aby płyta główna działała pod chipsetem Intel H81 oraz z pamięcią RAM typu 

DIMM DDR3. Według naszej wiedzy płyty główne z ww. parametrami są już wycofywane z 

produkcji jako przestarzałe i zastępowane nowszymi rozwiązaniami. W związku z tym 

sugerujemy aby Zamawiający zmienił zapisy OPZ w punkcie 12 tak aby uwzględniały płytę 

główną z nowymi parametrami, a w szczególności zmianę socketu 1150 na socket 1151, 

chipsetu Intel H81 na chipset np. Intel HI 10 oraz pamięci RAM typu DIMM DDR3 na pamięć 

RAM typu DIMM DDR4. 

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionych parametrów pyty głównej pod 

warunkiem spełnienia przez nią pozostałych opisanych w SIWZ warunków. 

 

Pytanie 3 

W punkcie 14 Zamawiający wymaga dostarczenia pamięci RAM typu DIMM DDR3. Czy w 

przypadku pozytywnego rozpatrzenia pytania 1 i pytania 2 Zamawiający zamierza zmienić 

wycofywaną pamięć RAM typu DIMM DDR3 na nowszą pamięć RAM typu DIMM DDR4? 

Odpowiedź nr 3 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionego typu pamięci pod warunkiem 

spełnienia przez nią pozostałych opisanych w SIWZ warunków. 

 

Pytanie 4 

W punkcie 15 Zamawiający wymaga dostarczenia pamięci RAM typu DIMM DDR3. Czy w 

przypadku pozytywnego rozpatrzenia pytania 1 i pytania 2 Zamawiający zamierza zmienić 

wycofywaną pamięć RAM typu DIMM DDR3 na nowszą pamięć RAM typu DIMM DDR4? 

Odpowiedź nr 4 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionego typu pamięci pod warunkiem 

spełnienia przez nią pozostałych opisanych w SIWZ warunków. 

 

Pytanie 5 

W punkcie 16 Zamawiający wymaga dostarczenia pamięci RAM typu DIMM DDR3. Czy w 

przypadku pozytywnego rozpatrzenia pytania 1 i pytania 2 Zamawiający zamierza zmienić 

wycofywaną pamięć RAM typu DIMM DDR3 na nowszą pamięć RAM typu DIMM DDR4? 

Odpowiedź nr 5 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionego typu pamięci pod warunkiem 

spełnienia przez nią pozostałych opisanych w SIWZ warunków. 

 

Pytanie 6 

W punkcie 17 Zamawiający wymaga dostarczenia procesora zgodnego z socketem 1150. 

Według naszej wiedzy procesory z ww. parametrami są już wycofywane z produkcji jako 

przestarzałe i zastępowane nowszymi rozwiązaniami. W związku z tym sugerujemy aby 

Zamawiający zmienił zapisy OPZ w punkcie 17 tak aby uwzględniały procesor z nowymi 

parametrami, a w szczególności zmianę socketu 1150 na socket 1151. 

Odpowiedź nr 6 
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Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionego typu socketu procesora pod 

warunkiem spełnienia przez nią pozostałych opisanych w SIWZ warunków. 

 

Pytanie 7 

W punkcie 18 Zamawiający wymaga dostarczenia procesora zgodnego z socketem 1150. 

Według naszej wiedzy procesory z ww. parametrami są już wycofywane z produkcji jako 

przestarzałe i zastępowane nowszymi rozwiązaniami. W związku z tym sugemjemy aby 

Zamawiający zmienił zapisy OPZ w punkcie 17 tak aby uwzględniały procesor z nowymi 

parametrami, a w szczególności zmianę socketu 1150 na socket 1151. 

Odpowiedź nr 7 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionego typu socketu procesora pod 

warunkiem spełnienia przez nią pozostałych opisanych w SIWZ warunków. 

 

Pytanie 8 

W punkcie 21 Zamawiający nie określił jakie funkcjonalności ma posiadać pakiet biurowy. 

Prosimy o doprecyzowanie zapisów OPZ 

Odpowiedź nr 8 

Zintegrowany pakiet biurowy (zawierający co najmniej: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, 

program do tworzenia prezentacji, program do obsługi poczty elektronicznej oraz kalendarza) 

charakteryzujący się następującymi cechami: 

1. Możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego). 

2. Możliwość zdalnej instalacji komponentów. 

3. Możliwość instalacji wszystkich składników pakietu na komputerze (wykluczenie 

produktów działających w chmurze). 

4. Całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy 

technicznej w pakiecie. 

5. Możliwość prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentów w sieci z automatycznym 

powiadomieniem o zmianach w dokumentach. 

6. W systemach pocztowych - możliwość delegacji uprawnień do otwierania, drukowania, 

modyfikowania i czytania załączanych dokumentów i informacji. 

7. Współpraca z systemem MS Exchange, w tym odbiór poczty, możliwość udostępniania 

kalendarza dla innych użytkowników. 

8. Możliwość blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty. 

9. Wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach. 

10. Możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich 

fragmentów. 

11. Automatyczne przesyłanie poczty na podstawie reguł, automatyczne odpowiedzi. 

12. Automatyczne wypisywanie hyperlinków, 

13. Możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu w arkuszach 

kalkulacyjnych. 

14. Możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, 

pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła 

i nie został w żaden sposób zmieniony. 
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15. Możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w 

wypadku odcięcia dopływu prądu. 

16. Licencja wieczysta.  

17. Prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: *.DOC, 

*.DOCX, *.XLS, *.XLSX, w tym obsługa formatowania, makr, formuł, formularzy w plikach 

wytworzonych w MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013, MS Office 2016. 

UWAGA: Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać taki sposób licencjonowania, który 

zapewni jego instalację na komputerze (komputerach) innych niż te, na których pierwotnie 

zainstalowano oprogramowanie, pod warunkiem wcześniejszej deinstalacji z tego komputera 

(komputerów).  

 

Zestaw pytań nr 2 

 

Pytanie 1 

W części 1 w pozycji 3 (zasilacz komputerowy) prosimy o wykreślenie zapisów: min. 1 x 6/8-pin 

PEG ; filtry: zabezpieczenie termiczne oraz dodatkowa stablizacja napięcia. Prośbę motywujemy 

tym, że specyfikacja techniczna wskazuje wyłącznie na jeden konkretny model zasilacza i 

zgodnie z informacją na stronie producenta model ten nie posiada wtyczki 1 x 6/8-pin PEG oraz 

nie posiada zabezpieczenia termicznego i dodatkowej stabilizacji napięcia. Podejrzewamy, że 

zamawiający przygotowując specyfikację techniczną kierował się informacją ze strony 

popularnego sklepu internetowego. Należy jednak wziąć pod uwagę, że sklepy internetowe 

bardzo dużo zawierają błędów przy opisach swoich produktów i częstokroć wprowadzają 

klientów w błąd, gdyż posiadają nieprawdziwe bądź niezaktualizowane informacje. Brak zgody 

na wykreślenie tego zapisu uniemożliwia złożenie prawidłowej oferty, gdyż specyfikacja 

wskazuje wyłącznie na jeden konkretny zasilacz. 

Odpowiedź nr1 

Zamawiający dopuszcza zasilacz który nie będzie posiadał min. 1 x 6/8-pin PEG ; oraz filtry: 

zabezpieczenie termiczne oraz dodatkowa stabilizacja napięcia 

Pytanie 2 

W części 1 w pozycji 3 (zasilacz komputerowy) prosimy o weryfikację czy nie doszło do omyłki 

pisarskiej. Wymagają bowiem Państwo w przedstawionej karcie sieciowej 256 bitowe 

szyfrowanie WEP, WPA i WPA2. Zgodnie z informacją znajdującą się na stronie producenta 

karta sieciowa przy określonej modulacji posiada bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej 

wyłącznie 64/128 bitowe szyfrowanie WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK. Prosimy o 

zmianę tego parametru na właściwy. 

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający dopuszcza szyfrowanie WAP2 
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Pytanie 3 

W części 1 w pozycji 9 (dysk twardy „1”) prosimy, aby zamawiający odstąpił od wymogu 

podawania informacji na temat ilości talerzy min. 3 oraz ilości głowic min. 6. Takie dyski nie są 

już produkowane, było to bardzo dawno temu. Poza tym producenci dysków twardych nie 

podają informacji na temat ilości talerzy oraz ilości głowic i tak naprawdę ciężko jest 

zweryfikować tą informację. Prosimy, aby zamawiający odstąpił od tego wymagania przy 

zachowaniu pozostałych zapisów bez zmian, gdyż jest to bardzo kłopotliwe przy doborze 

odpowiedniego dysku twardego. W przypadku braku zgody prosimy, aby zamawiający zmienił 

siwz w zakresie: ilość talerzy min. 1, ilość głowic min. 1. 

Odpowiedź nr3 

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu podania ilości talerzy oraz głowic. 

 

Pytanie 4 

W części 1 w pozycji 11 (dysk twardy „3”) chyba doszło do omyłki pisarskiej, gdyż zamawiający 

napisał: szybkość zapisu [MB/s] min. 500 GB. Prędkość jest podawana w MB/s a nie w GB. 

Prawidłowa treść winna brzmieć:  szybkość zapisu [MB/s] min. 500. Prosimy o zmianę tego 

parametru. 

Odpowiedź nr 4 

Zamawiający faktycznie potwierdza że w OPZ wdarł się błąd a prawidłowy parametr powinien 

zostać oznaczony jako MB/s 

 

Pytanie 5 

Czy w części 1 w pozycji 11 (dysk twardy „3”) zamawiający dopuściłby dysk, który będzie 

posiadał kontroler Phison S11, technologie GuaranteedFlush; Smart ECC, Smart Zip, Smart Flush 

oraz szybkość odczytu [MB/s] min. 555, szybkość zapisu [MB/s] min. 500 ? Pytamy ponieważ 

otrzymaliśmy informację od producenta dysku twardego, że wymagany model dysku będzie 

niedostępny w sprzedaży w takiej ilości ze względu na ograniczoną dostępność komponentów. 

Oznacza to, że zamawiający nie otrzyma 120 szt. tych dysków kiedy producent nie wypuści ich 

na rynek. Zgoda na zmianę umożliwi zaoferowanie sprzętu nowszego typu, którego produkcja 

jest cały czas w toku i jest dostępny w sprzedaży. 

Odpowiedź nr5  

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dysków o w/w parametrach.  

 

Pytanie 6 

W części 1 w pozycji 12 (płyta główna „1”) zamawiający wymaga płytę główną, która nie jest już 

produkowana, ponieważ przeszła w stan „EOL” (End-Off Live). Zakup z oficjalnego kanału 

dystrybucyjnego jest zatem niemożliwy. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że większość płyt 

głównych z socketem 1150 jest wycofywana z rynku, ponieważ socket 1150 jest przestarzały 

wyparty na rzecz 1151. Poza tym nie ma na rynku dostępnych płyt ATX, które posiadałyby złącza 

PCI i socket 1150. Aby móc zaoferować płytę główną z socketem 1150 o zbliżonych parametrach 

byłaby potrzeba mała zmiana zapisów siwz. W związku z tym prosilibyśmy zamawiającego o 

dopuszczenie płyty głównej o poniższych parametrach (zmiana została wytłuszczona bądź 

wykreślona): 
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12. 

 

 

Płyta główna „1” standard płyty ATX                                                                   

gniazdo procesora Socket 1150                                                              

obsługiwane typy procesorów Intel Celeron                          

Intel Core i3                                                                                        

Intel Core i5                                                                                             

Intel Core i7                                                                                        

Intel Pentium                                                                                          

maks. ilość obsługiwanych procesorów 1                                     

chipset płyty głównej Intel H81                                                       

rodzaj obsługiwanej pamięci DDR3 DIMM                                      

typ obsługiwanej pamięci DDR3-1066 (PC3-8500)                      

DDR3-1333 (PC3-10600)                                                                      

DDR3-1600 (PC3-12800)                                                                     

dwukanałowa obsługa pamięci tak                                                    

ilość gniazd pamięci 2 szt.                                                                   

maks. pojemność pamięci 16 GB                                                      

złącza PCI-E (liczba slotów) 1 x PCI-Express x16                          

1 x PCI-Express x1                                                                             

ilość złączy PCI 3 szt.                                                                     

złącza dla dysków i napędów 2 x Serial ATA II                               

2 x Serial ATA III                                                                                   

zintegrowana karta sieciowa tak Gigabit LAN                               

zintegrowana karta dźwiękowa tak 7:1 Audio Realtek                  

ALC887                                                                                                       

kontrolery USB 2.0                                                                                        

USB 3.0                                                                                                        

złącza na tylnym panelu 1 x DVI-I                                                     

1 x RJ45                                                                                                     

1 x VGA                                                                                                   

2 x PS/2                                                                                                     

2 x USB 3.0                                                                                            

4 x USB                                                                                                    

Audio                                                                                                         

wtyczka zasilania ATX 24pin                                                             

Gwarancja min. 2 lata 

33 

Odpowiedź nr6  

Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany na płytę ATX z gniazdem 1151 (chipset H110), 

pamięć DDR4, odpowiednie procesory ale płyta musi posiadać magistrale PCI-E 16x (min. 1) 

PCI-E 1x (min. 1) oraz PCI (min. 2). Z punktu widzenia Zamawiającego posiadanie przez płytę 

główną magistrali PCI (starego typu) jest istotne ze względu na montaż posiadanych kart 

rozszerzeń. 
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Pytanie 7 

Czy w części 1 w pozycji 13 (płyta główna „2”) zamawiający zgodziłby się na płytę główną 

posiadającą 1 x PCI-Express x1 z zachowaniem pozostałych zapisów bez zmian? Prośbę 

motywujemy tym, że w oficjalnym kanale sprzedaży brak jest płyt głównych mATX o podanych 

parametrach z 2 x PCI-Express x1, które posiadają socket 1150. Pragniemy zwrócić uwagę, że 

brak zgody uniemożliwi złożenie oferty, gdyż nie będziemy w stanie zakupić takich płyt w 

oficjalnym kanale dystrybucji. 

Odpowiedź nr7  

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie płyty głównej posiadającej 1x PCI-EXPRESS x 1 z 

zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian. 

 

Pytanie 8 

Czy w części 1 w pozycji 14 (pamięć RAM „1”) zamawiający dopuściłby pamięć RAM o napięciu 

[V] ok. 1.5 przy zachowaniu pozostałych wymagań bez zmian? Pragniemy zwrócić uwagę, że 

wszystkie pamięci DIMM do komputerów stacjonarnych posiadają napięcie 1.5V i takie napięcie 

jest wymagane i obsługiwane przez płytę główną. 

Odpowiedź nr8  

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pamięci RAM o wyżej podanych parametrach 

 

Pytanie 9 

Czy w części 1 w pozycji 16 (pamięć RAM „3”) zaoferowanie pamięci o częstotliwości pracy 

wyższej niż 1333 MHz będzie zgodne z siwz? 

Odpowiedź nr9  

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pamięci o częstotliwości pracy wyższe ni niż 

1333 MHz 

 

Pytanie 10 

W części 1 w pozycji 17 (procesor „1”) zamawiający wymaga procesor z tzw. Intel WiDi. Czy 

zaoferowanie procesora z technologią Intel My WiFi będzie dla zamawiającego parametrem 

równoważnym? Specyfikacja wskazuje na procesor posiadający właśnie technologię Intel My 

WiFi. 

Odpowiedź nr10  

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie procesora o w/w parametrach.  

 

Pytanie 11 

Czy w części 1 w pozycji 18 (procesor „2”) zamawiający zgodziłby się na procesor, którego 

częstotliwość maksymalna Turbo wynosiłaby min. 3.4 [GHz] z zachowaniem pozostałbym 

wymagań bez zmian? Pytamy, ponieważ specyfikacja wskazuje na model procesora, który został 

już oficjalnie wycofany z produkcji. Chcielibyśmy zaoferować rozwiązanie równoważne, które 

będzie dostępne w sprzedaży. 

Odpowiedź nr 11 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie procesora o w/w parametrach.  

 

Pytanie 12 
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Czy w części 1 procesor „1” z pozycji 17 ma być kompatybilny z płytą główną „1” z pozycji 12 ? 

Odpowiedź nr12  

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wszystkie zaoferowane podzespoły muszą być ze 

sobą kompatybilne.  

 

Pytanie 13 

Czy w części 1 procesor „2” z pozycji 18 ma być kompatybilny z płytą główną „2” z pozycji 13 ? 

Odpowiedź nr13 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wszystkie zaoferowane podzespoły muszą być ze 

sobą kompatybilne.  

 

Pytanie 14 

Czy w części 1 w pozycji 19 napęd optyczny DVD ma być wewnętrzny czy zewnętrzny? 

Odpowiedź nr14  

Napęd DVD ma być napędem wewnętrznym  

 

Pytanie 15 

Czy w części 1 w pozycji 19 (napęd optyczny DVD) zamawiający zgodziłby się na napęd o nieco 

zmienionych parametrach technicznych? Prośbę motywujemy tym, że napęd opisany przez 

zamawiającego jest niedostępny w oficjalnym kanale sprzedaży (polskiej dystrybucji). Obecnie 

dostępne napędy optyczne posiadają znacząco niższy bufor oraz czas dostępu. W związku z tym 

prosimy o dopuszczenie poniższego rozwiązania, które jest dostępne w sprzedaży (zmiana 

została wytłuszczona bądź wykreślona): 

19.. Napęd optyczny 

DVD 

Przeznaczenie Komputer stacjonarny                                           

Typ napędu: CD; DVD                                                                          

Kolor Czarny                                                                                         

Mechanizm podawania nośnika Tacka                                        

Panel: Awaryjne otwieranie; Dioda sygnalizacyjna;                            

Otwieranie                                                                                               

Interfejs SATA                                                                                   

Prędkość odczytu: DVD-R (SL) min. 16x; DVD+R (SL)                     

min. 16x; CD-R min. 48x; CD-RW min. 48x                                     

Prędkość zapisu: DVD-R (SL) min. 22x; DVD-R (DL)        min. 8x; 

DVD+R (SL) min. 22x; DVD+R (DL) min. 8x;               CD-R min. 

48x; CD-RW min. 48x                                                         

Obsługiwane formaty: CD-R; CD-ROM; CD-RW; CDTEXT;    

DVD-/+R; DVD-/+R DL; DVD-/+RW; DVD-RAM;                                   

DVD-ROM; Multisession CD; Video CD                                        

Czas dostępu min. 150 ms (DVD)                                              

Rozmiar bufora min.0,5 MB                                                             

Gwarancja min 2 lata 

33 

Odpowiedź nr15  

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie napędu optycznego DVD o powyżej zaproponowanych 

parametrach. 
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Pytanie 16 

Czy w części 1 w pozycji 20 (nagrywarka DVD) zamawiający zgodziłby się na nagrywarkę, która 

posiadałaby zapis CD-RW min. 24x i zamiast formatu zapisu DVD+R9; DVD-R9 posiadałaby 

rozwiązanie równoważne: zapis dwuwarstwowy DVD+R DL; DVD-R DL? Specyfikacja techniczna 

wskazuje na napęd, który wyszedł ze sprzedaży. Format o którym mowa DVD+R9; DVD-R9 

został zastąpiony nowszą technologią Dual Layer (DL). Poza tym nie znaleźliśmy napędu, który 

posiadałby zapis CD-RW min. 32x. Znacząca większość napędów posiada maksymalnie zapis CD-

RW 24x. W związku z powyższym prosimy jak na wstępie. 

Odpowiedź nr16  

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nagrywarki DVD o powyżej zaproponowanych 

parametrach. 

 

Pytanie 17 

W części 1 w pozycji 21 (pakiet biurowy) zamawiający wymaga wersję edukacyjną pakietu 

biurowego i jednocześnie nośnik: DVD lub USB. Pragniemy zwrócić uwagę, że licencje 

edukacyjne pakietów biurowych dla szkół nie posiadają ani nośników DVD ani USB, ponieważ są 

to licencje elektroniczne udostępniane na koncie Microsoft zamawiającego. Prosimy o usunięcie 

tego zapisu, ponieważ uniemożliwia on złożenie prawidłowej oferty. 

Odpowiedź nr17 

W przypadku gdy zaoferowany pakiet biurowy nie będzie dostępny na nośniku DVD lub USB 

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane powyżej.  

 

Pytanie 18 

Czy z części 1 w pozycji 22 (oprogramowanie systemowe) zamawiający wymaga fabrycznie 

nowego systemu operacyjnego nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym 

urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży? Pytanie to uzasadniamy tym, że w 

ostatnim czasie w zamówieniach publicznych wielu nieuczciwych Wykonawców oferuje 

używane oraz podrabiane oprogramowanie komputerowe, co może narazić zamawiającego na 

problemy związane z użytkowaniem oprogramowania niezgodnie z postanowieniami 

licencyjnymi producenta takiego oprogramowania (w tej sprawie załączamy pismo 

wystosowane do Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych, które prosimy opublikować na 

stronie BIP, jako załącznik do niniejszego pytania). Używane oprogramowanie komputerowe 

jest znacząco tańsze od nowego, przy czym zasady licencjonowania tego typu oprogramowania 

w przypadku firmy Microsoft, zakazują jego przenoszenia poza urządzenie na którym zostało 

zainstalowane pierwotnie (za wyjątkiem sytuacji, w której urządzenie to ulegnie awarii). 

Dodatkowo pragniemy poinformować zamawiającego o możliwości weryfikacji takich licencji – 

infolinia firmy Microsoft jest w stanie udzielić informacji, czy dany klucz licencyjny był już 

aktywowany w przeszłości na innym komputerze. 

Odpowiedź nr8  

Tak, zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego 

źródła sprzedaży 
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Pytanie 19 

Czy z części 1 w pozycji 22 (oprogramowanie systemowe) zamawiający wymaga, aby 

dostarczone licencje na system operacyjny posiadały aktywną możliwość maksymalnej ilości 

aktywacji przy pomocy połączenia internetowego oraz telefonicznego przewidzianego przez 

producenta oprogramowania? 

Odpowiedź nr 19  

Tak, Zamawiający wymaga, aby dostarczone licencje na system operacyjny posiadały aktywną 

możliwość maksymalnej ilości aktywacji przy pomocy połączenia internetowego oraz 

telefonicznego przewidzianego przez producenta oprogramowania 

Pytanie 20 

Czy z części 1 w pozycji 22 (oprogramowanie systemowe) zamawiający w celu uniknięcia 

potencjalnego oferowania przez wykonawców nielegalnych systemów operacyjnych (w tym 

używanych i wcześniej aktywowanych systemów operacyjnych) zgodzi się na dodanie do siwz 

bądź projektu umowy następującego zapisu?: „W ramach procedury odbioru związanej z 

wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający zastrzega sobie prawo 

weryfikacji czy oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety 

producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane 

zgodnie z prawem. W powyższym celu zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli 

producenta danego oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane oprogramowanie i 

materiały do niego dołączone są oryginalne. W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub 

podrobionego oprogramowania lub jego elementów, w tym podrobionych lub przerobionych 

certyfikatów/etykiet producenta, zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności 

do czasu dostarczenia oprogramowania i certyfikatów/etykiet należycie licencjonowanych i 

oryginalnych oraz do odstąpienia od umowy w terminie [---] dni od daty dostawy. Ponadto, 

powyższe informacje zostaną przekazane właściwym organom w celu wszczęcia stosownych 

postępowań”. Jesteśmy przekonani, że dzięki takiemu zapisowi do wzoru umowy zamawiający 

otrzyma od potencjalnego wykonawcy w pełni oryginalne oprogramowanie zgodne z 

licencjonowaniem producenta. 

Odpowiedź nr 20  

W §5 ust 3 wzoru umowy Zamawiający zawarł podobne zapisy.  

 

Zestaw pytań nr 3 

 

Pytanie 1 

W części 1 w pozycji 1 (obudowa komputerowa „1”) zamawiający wymaga obudowę w kolorze 

czarnym. Czy zamawiający zgodziłby się, aby cała obudowa była w kolorze czarnym z bardzo 

niewielką ilością innego koloru np. srebrnego bądź szarego przy zachowaniu pozostałych 

wymagań bez zmian? 

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie. 

Pytanie 2 
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W części 2 w pozycji 3 (klawiatura „1”) zamawiający wskazał zapis: klawisze wyróżnione innym 

kolorem. Co zamawiający rozumie pod tym pojęciem? Czy zamawiający wymaga klawisze WSAD 

i strzałki w innym jednym kolorze czy też wszystkie klawisze mają być w różnych kolorach? 

Pytamy, ponieważ zapis ten jest nieprecyzyjny. Na rynku są klawiatury, które posiadają klawisze 

WSAD oraz strzałki wyróżnione innym kolorem. 

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający dopuszcza możliwość aby wszystkie klawisze były w jednym kolorze. 

Pytanie 3 

W części 2 w pozycji 6 (mysz komputerowa „2”) zamawiający wymaga mysz o podłączeniu PS2 

kompatybilną z Mac OS. Prosimy o wyjaśnienie jaki jest sens, aby klawiatura o interfejsie PS2 

była kompatybilna z Mac OS? Przecież urządzenia z Mac OS już od dawien dawna nie posiadają 

w swoich urządzeniach interfejsu PS2. Zamawiający nie będzie w stanie takiej myszki podłączyć 

do urządzenia pracującego pod systemem Mac OS. Prosimy o wykreślenie, aby mysz wspierała 

Mac OS. 

Odpowiedź nr 3 

Zamawiający dopuszcza mysz która nie będzie wspierała Mac OS.  

 

Pytanie 4 

W części 2 w pozycji 7 (projektor multimedialny + uchwyt + kabel 30m) zamawiający wymaga 

kabel 30m jednak nie podał informacji jaki ma to być kabel? Chodzi o kabel HDMI czy zasilający 

czy też jeszcze inny? Prosimy o sprecyzowanie tego wymagania. 

Odpowiedź nr 4 

Zamawiający informuje , że chodzi tutaj o kabel HDMI 

 

Pytanie 5 

W części 2 w pozycji 8 (drukarka kolorowa) zamawiający wymaga drukarkę laserową czy 

atramentową? 

Odpowiedź nr 5 

Zamawiający wymaga aby była to drukarka atramentowa.  

 

Pytanie 6 

Czy w części 2 w pozycji 8 (drukarka kolorowa) zamawiający dopuściłby drukarkę kolorową 

atramentową A3+, która posiadałaby prędkość druku w czerni i kolorze min. 15 str/min oraz 6 

wkładów przy zachowaniu pozostałych wymagań bez zmian? Podejrzewamy, że doszło do 

omyłki pisarskiej, gdyż większość znanych urządzeń wielkoformatowych typu A3+ posiada 

prędkość druku niższą niż 20 str/min. Nie znaleźliśmy na rynku rozwiązania, które posiadałoby 

prędkość druku w czerni min. 20 str/min. W związku  z tym prosimy o zmianę w tym zakresie, a 

w przypadku braku zgody prosimy o wskazanie przykładowego rozwiązania, które cechuje się 

podanymi wymaganiami. 

Odpowiedź nr 6 

Zamawiający wyraża zgodę na wyżej wymienione rozwiązanie.  

Pytanie 7 
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W części 2 w pozycji 13 (urządzenie wielofunkcyjne) zamawiający wskazał rozdzielczość min 600 

x 600dpi. Czego ma być to rozdzielczość? Drukowania, kopiowania czy skanowania? Prosimy o 

sprecyzowanie. 

Odpowiedź nr 7 

Opisana rozdzielczość dotyczy drukowania.  

Pytanie 8 

W części 2 w pozycji 13 (urządzenie wielofunkcyjne) zamawiający wskazał szybkość min 20 kopii 

na minutę kolor i mono dotyczy szybkości kopiowania? 

Odpowiedź nr 8 

Opisana szybkość dotyczy drukowania.  

 

 

Pytanie 9 

W części 2 w pozycji 13 (urządzenie wielofunkcyjne) zamawiający wskazał technologię LED. Z 

opisu wynika, że  urządzenie wielofunkcyjne jest urządzeniem wielofunkcyjnym kolorowym 

laserowym. Czy zaoferowanie urządzenia wielofunkcyjnego laserowego kolorowego będzie dla 

zamawiającego zgodne z siwz jako rozwiązanie równoważne? 

Odpowiedź nr 9 

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

Pytanie 10 

Czy w części 2 w pozycji 15 (laptop z systemem operacyjnym i pakietem biurowym) 

zamawiający wymaga, aby system operacyjny był oryginalny, nigdy wcześniej nie aktywowany 

oraz pochodzący z legalnego źródła sprzedaży? 

Odpowiedź nr 10  

Tak, Zamawiający wymaga aby system operacyjny był oryginalny, nigdy wcześniej nie 

aktywowany oraz pochodzący z legalnego źródła sprzedaży.  

 

Pytanie 11 

Czy w części 2 w pozycji 15 (laptop z systemem operacyjnym i pakietem biurowym) 

zamawiający wymaga dostarczenie pakietu biurowego? Jeżeli tak to jaki ma być to pakiet oraz 

czy w wersji edukacyjnej? 

Odpowiedź nr 11 
 

1. MS OFFICE w wersji Pro (z bazą danych ) PL - lub równoważny zintegrowany pakiet biurowy 

(zawierający co najmniej: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia 

prezentacji, program do tworzenia bazy danych , program do obsługi poczty elektronicznej 

oraz kalendarza) charakteryzujący się następującymi cechami: 

2. Możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego). 

3. Możliwość zdalnej instalacji komponentów. 

4. Możliwość instalacji wszystkich składników pakietu na komputerze (wykluczenie 

produktów działających w chmurze). 
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5. Całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy 

technicznej w pakiecie. 

6. Możliwość prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentów w sieci z automatycznym 

powiadomieniem o zmianach w dokumentach. 

7. W systemach pocztowych - możliwość delegacji uprawnień do otwierania, drukowania, 

modyfikowania i czytania załączanych dokumentów i informacji. 

8. Współpraca z systemem MS Exchange, w tym odbiór poczty, możliwość udostępniania 

kalendarza dla innych użytkowników. 

9. Możliwość blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty. 

10. Wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach. 

11. Możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich 

fragmentów. 

12. Automatyczne przesyłanie poczty na podstawie reguł, automatyczne odpowiedzi. 

13. Automatyczne wypisywanie hyperlinków, 

14. Możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu w arkuszach 

kalkulacyjnych. 

15. Możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, 

pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i 

nie został w żaden sposób zmieniony. 

16. Możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w 

wypadku odcięcia dopływu prądu. 

17. Licencja wieczysta.  

18. Typ licencji - EDU. 

19. Prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: *.DOC, 

*.DOCX, *.XLS, *.XLSX, w tym obsługa formatowania, makr, formuł, formularzy w plikach 

wytworzonych w MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013, MS Office 2016. 

UWAGA: Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać taki sposób licencjonowania, który zapewni 

jego instalację na komputerze (komputerach) innych niż te, na których pierwotnie zainstalowano 

oprogramowanie, pod warunkiem wcześniejszej deinstalacji z tego komputera (komputerów).  

 

Pytanie 12 

Czy w części 2 w pozycji 15 (laptop z systemem operacyjnym i pakietem biurowym) 

zamawiający dopuściłby baterię 4-komorową, min. 2700 mAh, Li-Ion przy zachowaniu 

pozostałych wymagań bez zmian? Chcielibyśmy zaoferować notebooka światowej klasy jednak 

zgodnie z informacją u producenta jego pojemność wynosi 2700mAh. W związku z tym 

prosilibyśmy o zmianę parametru minimalnego. 
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Odpowiedź nr 12 

Zamawiający dopuszcza taki rodzaj baterii . 

 

Pytanie 13 

Czy w części 2 w pozycji 17 (głośniki multimedialne) zamawiający pod pojęciem sterowanie: 

pilot, bezprzewodowe rozumie bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania ? 

Odpowiedź nr 13 

Tak, Zamawiający ma na myśli bezprzewodowy pilot do zdalnego starowania. 

 

Pytanie 14 

Czy w części 2 w pozycji 17 (głośniki multimedialne) zamawiający wyłącznie wymaga 

dostarczenia głośników typu 2.0 czy mogą być np. 2.1 lub inne? 

Odpowiedź nr 14 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie głośników typu 2.1. 

Pytanie 15 

Czy w części 2 w pozycji 17 (głośniki multimedialne) zamawiający pod pojęciem 2 x Chinch (2 

źródła dźwięku) rozumie wejścia typu RCA, dla dwóch różnych źródeł dźwięku? 

Odpowiedź nr 15 

Chodzi o dwa różne źródła dźwięku, przy czym jedno może być RCA a drugie Jack 

 

Pytanie 16 

Czy w części 2 w pozycji 18 (ekran) zamawiający wymaga, aby ekran posiadał przełącznik na 

przewodzie zasilającym czy pilot ? 

Odpowiedź nr 16 

Zamawiający dopuszcza obydwa rozwiązania.  

 

Pytanie 17 

Czy Zamawiający zgodziłby się przesunąć termin do składania i otwarcia ofert o 2 dni tj. z dnia 

20.07.2017 r. na dzień 24.07.2017 r., tak aby można było złożyć ofertę na czas? 

Odpowiedź nr 16 

W związku z dużą ilością pytań Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy.  
 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2016 r., poz. 1020).dalej Pzp, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia 

  

Przed zmianą w punkcie 15 SIWZ było : 

 

15. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
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15.1 Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym 

odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno 

być opisane: 

nazwa (firma) Wykonawcy 

adres Wykonawcy 

Zespół Szkół Geodezyjno – 

Technicznych im. Sybiraków w 

Łodzi  

ul. Skrzydlata 15 

91-503 Łódź 

 

„ Dostawę podzespołów komputerowych oraz sprzętu multimedialnego oraz 

komputerowego w ramach projektu akademia zawodowców – kompleksowe 

wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno- Technicznych w Łodzi. Projekt 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-

2020.” 

 

Nie otwierać przed dniem  20.07.2017 r. do godz. 10:00 

15.2 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego tj. w Zespole Szkół 

Geodezyjno Technicznym im. Sybiraków w Łodzi, 91-503 Łódź, ul. Skrzydlata 

15 parter pokój nr 111,w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 20.07.2017 r. do godz.09:30. 

15.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w innym miejscu 

niż w sekretariacie Zamawiającego lub opisanie jej w sposób uniemożliwiający 

identyfikację postępowania, którego dotyczy oferta. 

15.4 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zespołu Szkół Geodezyjno Technicznych im 

Sybiraków w Łodzi, ul. Skrzydlata 15,w pokoju nr 105 parter : 

 

w dniu 20.07.2017 r. o godz. 10:00 

 

15.5 Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej 

www.zsp13.com informacje dotyczące: 

15.5.1 kwoty jaką zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

15.5.2 Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  

15.5.3 ceny, terminy wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach.  
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W wyniku zmiany w  punkcie 15 SIWZ jest : 

 

25. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

15.1 Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym 

odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno 

być opisane: 

nazwa (firma) Wykonawcy 

adres Wykonawcy 

Zespół Szkół Geodezyjno – 

Technicznych im. Sybiraków w 

Łodzi  

ul. Skrzydlata 15 

91-503 Łódź 

 

„ Dostawę podzespołów komputerowych oraz sprzętu multimedialnego oraz 

komputerowego w ramach projektu akademia zawodowców – kompleksowe 

wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno- Technicznych w Łodzi. Projekt 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-

2020.” 

 

Nie otwierać przed dniem  24.07.2017 r. do godz. 10:00 

15.2 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego tj. w Zespole Szkół 

Geodezyjno Technicznym im. Sybiraków w Łodzi, 91-503 Łódź, ul. Skrzydlata 

15 parter pokój nr 111,w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 24.07.2017 r. do godz.09:30. 

15.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w innym miejscu 

niż w sekretariacie Zamawiającego lub opisanie jej w sposób uniemożliwiający 

identyfikację postępowania, którego dotyczy oferta. 

15.4 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zespołu Szkół Geodezyjno Technicznych im 

Sybiraków w Łodzi, ul. Skrzydlata 15,w pokoju nr 105 parter : 

 

w dniu 24.07.2017 r. o godz. 10:00 

 

15.5 Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej 

www.zsp13.com informacje dotyczące: 

15.5.1 kwoty jaką zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

15.5.2 Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  
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15.5.3 ceny, terminy wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach.  

 

 

 
Dyrektor 

mgr inż. Julitta Rosa 

/podpis nieczytelny/ 

 

 

W załączeniu : 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  

 

 


