Warszawa, 2019-10-24
WIF.261.6.2019

Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń komputerowych,
(WIF.261.6.2019).
Odpowiedź Zamawiającego
w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udzielamy wyjaśnień, w związku z pytaniami
Wykonawców, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w
postępowaniu jw.

Pytanie 1.
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego
oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie 2.
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie
zainstalowane przez producenta komputera?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie 3.
Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze
stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML
(Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity)
stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności
wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od
dostarczanej wersji?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ uszczegóławiając wymagania
dotyczące dostarczanych licencji na system operacyjny.
We wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ wprowadza się w § 1 ustęp
10 w brzmieniu:
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Wykonawca oświadcza, że:
1) system operacyjny zostanie fabrycznie zainstalowany przez producenta
oprogramowania,
2) licencje na system operacyjny objęte niniejszą Umową pochodzą z legalnych
źródeł, nie były aktywowane na innym urządzeniu,
3) zostaną dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi
do potwierdzenia legalności jego pochodzenia (np.: oryginalny nośnik,
certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, itp.).
Pytanie 4.
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie
procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający nie wyklucza możliwości przeprowadzenia weryfikacji oryginalności
dostarczonych licencji u producenta systemu operacyjnego.
Pytanie 5.
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności
dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w
przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający nie wyklucza możliwości przeprowadzenia weryfikacji oryginalności
dostarczonych licencji u producenta systemu operacyjnego.
Pytanie 6.
Komputer stacjonarny – 30 sztuk
Czy Zamawiający dopuści procesory 6 rdzeniowe z taktowaniem w przedziale 2.40 –
4.00 GHz znacznie przewyższające wymaganą ilość punktów zgodnie z
cpubenchmark.net ?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie wymagania minimalnego dla
procesora komputerów stacjonarnych opisanych w pkt. 2.1. Rozdział 2 SIWZ oraz w
pkt. 1 Załącznika nr 8 do SIWZ.
2.

Procesor

• 1 procesor min. sześciordzeniowy, taktowanie min. 2.40 GHz,
• wydajność potwierdzona oceną CPU (Passmark CPU
Mark) min. 11500 punktów zgodnie z tabelą wyników rankingu CPU
Benchmarks dostępną na stronie:
(https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php), tabela z dnia
ogłoszenia przetargu stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

Pytanie 7.
Komputer stacjonarny w obudowie Tower – 8 sztuk
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Czy Zamawiający dopuści procesory 8 rdzeniowe z taktowaniem w przedziale 3.00 –
4,70 GHz znacznie przewyższające wymaganą ilość punktów zgodnie z
cpubenchmark.net ?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie wymagania minimalnego dla
procesora komputerów stacjonarnych opisanych w pkt. 2.3. Rozdział 2 SIWZ oraz w
pkt. 3 Załącznika nr 8 do SIWZ.
2.

Procesor

• 1 procesor min. sześciordzeniowy, taktowanie min. 3 GHz,
• wydajność potwierdzona oceną CPU (Passmark CPU
Mark) min. 15000 punktów zgodnie z tabelą wyników rankingu CPU
Benchmarks dostępną na stronie:
(https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php), tabela z dnia
ogłoszenia przetargu stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

Pytanie 8.
Komputer przenośny 15 cali – 2 sztuki
Czy Zamawiający dopuści komputery przenośne wyposażone w 3 porty USB oraz
grafikę na poziomie 2GB DDR5 ? Przy wymogu zastosowania wbudowanego czytnika
Smart Card brak jest możliwości spełnienia wskazanych wymagań równocześnie.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie wymagania minimalnego dla
ilości portów USB komputerów przenośnych opisanych w pkt. 2.5. Rozdział 2 SIWZ oraz
w pkt. 5 Załącznika nr 8 do SIWZ.
10.

Porty we/wy

• Min. 3x USB, gniazdo słuchawkowe, wbudowany czytnik kart
SmartCard
• Wbudowana kamera internetowa

Pytanie 9.
Komputer przenośny 13 cali – 20 sztuk
Czy Zamawiający dopuści komputery przenośne wyposażone w 3 porty USB ? Przy tak
małej matrycy większość producentów nie jest w stanie zastosować 4 portów USB z
zachowaniem wbudowanego czytnika Smart Card.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie wymagania minimalnego dla
ilości portów USB komputerów przenośnych opisanych w pkt. 2.6. Rozdział 2 SIWZ oraz
w pkt. 6 Załącznika nr 8 do SIWZ.
10.

Porty we/wy

• Min. 3x USB, gniazdo słuchawkowe, wbudowany czytnik kart
SmartCard
• Wbudowana kamera internetowa
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Pytanie 10.
Dotyczy pozycji 2.3 i 2.4 – Komputery stacjonarne 8 sztuk i 2 sztuki:
1. Czy Zamawiający dopuści monitor LCD z przekątną ekranu 23,8” zamiast
wymaganych 24”? Ekrany wielkości określanej jako 24” mają rzeczywisty obszar
widzenia wynoszący dokładnie 23,8”. Stąd zwracamy się z prośbą zaakceptowania
wielkości zaproponowanego przez nas parametru.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie wymagania minimalnego dla
monitora komputerów stacjonarnych opisanych w pkt. 2.3. i 2.4. Rozdział 2 SIWZ oraz
w pkt. 3 i 4 Załącznika nr 8 do SIWZ.
7.

Monitor

• matryca IPS, rozmiar min. 23,5”, technologia LED, powłoka
antyodblaskowa
• rozdzielczość 1920x1080 lub wyższa, czas reakcji max 8ms, kontrast
statyczny min 1000:1, jasność min 200 cd/m2,
• min. złącza:
- 1x VGA,
- 1x DisplayPort lub HDMI
• zgodność ze standardem TCO i EnergyStar
• regulacja wysokości i kąta nachylenia
• min 2 porty USB

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i
stanowią integralną część SIWZ.
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