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Wyjaśnienia i zmiana 

treści SIWZ w przetargu nieograniczonym 

na Dostawę urządzeń komputerowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Tarnowie 

  

 

1. Wyjaśnienia SIWZ 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje zapytania i odpowiedzi do 

SIWZ. 

 

Zapytanie 1 

Dotyczy: 

1) Zestaw komputerowy nr 1 – 75 szt. 

2) Zestaw komputerowy nr 2 – 21 szt. 

3) Zestaw komputerowy nr 3 – 19 szt. 

Zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający nie wymaga zainstalowania w w/w 

jednostkach centralnych systemu operacyjnego. 

W związku z powyższym prosimy o informację jaki system operacyjny będzie obsługiwał 

platformę hardwareową? 

Odpowiedź  

Na w/w jednostkach centralnych będą instalowane m. in. takie systemy operacyjne jak: 

- Windows 10 

- Centos 7.X 

- Ubuntu 16.X oraz 17.X 

 

Zapytanie 2 

Dotyczy: 

4) Zestaw komputerowy nr 4 – 25 szt. 

5) Stacja graficzna – 2 szt. 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. 

 

Zapytanie 3 

Dotyczy: 

4) Zestaw komputerowy nr 4 – 25 szt. 

5) Stacja graficzna – 2 szt. 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane 

przez producenta komputera? 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez 

producenta komputera. 

 

Zapytanie 4 

Dotyczy: 



4) Zestaw komputerowy nr 4 – 25 szt. 

5) Stacja graficzna – 2 szt. 

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, 

oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA)? 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, 

oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności. 

 

Zapytanie 5 

Dotyczy: 

4) Zestaw komputerowy nr 4 – 25 szt. 

5) Stacja graficzna – 2 szt. 

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury 

sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie 

przebiegała ta procedura? 

Odpowiedź 

Procedura odbioru oprogramowania będzie przebiegać zgodnie z paragrafem 3 ust. 4 i 5 

wzoru umowy – załącznik nr 8 do siwz. 

4.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. 

5.W celu weryfikacji, o której mowa w ust. 4, Zamawiający może zwrócić się  

do przedstawicieli producenta danego oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane 

oprogramowanie i materiały do niego dołączone są oryginalne. 

  

Zapytanie 6 

Dotyczy: 

4) Zestaw komputerowy nr 4 – 25 szt. 

5) Stacja graficzna – 2 szt. 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 

dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu 

procedury odbioru? 

Odpowiedź 

Jak w pytaniu 5. 

 

Zapytanie 7 

„XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  

- certyfikaty potwierdzające jakość Wykonawcy realizującego przedmiot umowy – 10%  

5. Kryterium certyfikaty potwierdzające jakość Wykonawcy realizującego przedmiot umowy 

zostanie obliczone według zasady:  

a. Wykonawca przedłoży wraz z ofertą ważne certyfikaty jakościowe: ISO 9001:2008 oraz 

ISO 14001:2004 lub równoważne dotyczące dystrybucji sprzętu i systemów komputerowych, 

świadczenia usług serwisowych sprzętu IT – 10 pkt,  

b. Wykonawca nie przedłoży certyfikatów jakościowych – 0 pkt.  

Norma ISO 14001:2004 obejmuje zagadnienia związane z ochroną środowiska a nie jak 

zostało zapisane: „dotyczące dystrybucji sprzętu i systemów komputerowych, świadczenia 

usług serwisowych sprzętu IT”. Czy Zamawiający poprawi zapis? 

W jaki sposób zostaną naliczone punkty w momencie przedstawienia  jednego z certyfikatów? 

Odpowiedź 



Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i systemów komputerowych, świadczenie 

usług serwisowych sprzętu IT. Zamawiający oczekuje, że wykonawca podczas realizacji 

zamówienia będzie stosował procedury wymagane posiadaniem certyfikatów. 

Wykonawca ma możliwość dostarczenia certyfikatów wymienionych w siwz lub innych 

równoważnych, może też nie przedkładać certyfikatów a otrzyma wówczas w tym kryterium 

0 pkt. 

 

Zapytanie 8 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia  

Pkt 1, 2, 3  

Certyfikaty i wymagania dla komputera  

1/ Producent komputera musi posiadać certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008, ISO 

14001:2004 lub równoważny na proces projektowania, produkcji i serwisu sprzętu 

komputerowego (wymagane dołączenie certyfikatu do oferty) 

2/ W przypadku gdy serwis sprzętu komputerowego będzie świadczony przez inną firmę niż 

producenta sprzętu wymaga się aby dołączyć do oferty certyfikat zarządzania jakością ISO 

9001:2008, ISO 14001:2004 lub równoważny dla firmy serwisującej sprzęt na proces serwisu 

sprzętu komputerowego i oświadczenie producenta o autoryzacji firmy serwisującej 

(wymagane dołączenie certyfikatu do oferty)  

Czy Zamawiający wymaga, aby producent komputerów przedstawionych w pkt. 1, 2 i 3 

posiadał: 

certyfikat ISO 9001:2008 i  ISO 14001:2004, 

czy też 

certyfikat ISO 9001:2008 lub  ISO 14001:2004 lub równoważny? 

Odpowiedź 

Wymagane są obydwa certyfikaty.  

 

Zapytanie 9 

W zestawie komputerowym nr 1,2,3 wymagają Państwo dysku o parametrach 

interfejs M.s 256GB 

szybkość zapisu min. 1400 MB/s, 

szybkość odczytu min. 3100 MB/s, 

Model wzorcowy Samsung SM961 MZVPW256HEGL-00000 M.2 2280 256 GB PCle NVMe. 

Model MZVPW256HEGL-00000 nie jest już produkowany i nie będzie już dostępny w ilości 

której Państwo wymagają. Jego następcą jest dysk Samsung SSD 960 EVO NVMe M.2 250GB 

3200/1500MB/s, V-nand który ma mniejszą pojemność czy dopuszczają Państwo rozwiązanie 

o pojemności 250GB z zachowaniem pozostałych parametrów? 

Odp. 

Zamawiający dopuszcza dyski o pojemności co najmniej 250GB przy zachowaniu 

pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ. 

 

Zapytanie 10 

W zestawie komputerowym 4 wymagają Państwo zasilacza o mocy max: 160W i sprawności 

min 91% przy 50% obciążeniu zasilacza i 88% przy 100% obciążeniu zasilacza (80 PLUS 

GOLD). Podane rozwiązanie wzorcowe komputer HP ProOne 600 G3 ma zasilacz o 

sprawności tylko 90%. Czy zamawiający dopuści rozwiązanie o sprawności zasilacza na 

poziomie 90%. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza  zasilacze o sprawności co najmniej 90% przy zachowaniu 

pozostałych parametrów zgodnie ze SIWZ. 



 

Zapytanie 11 

Stacja graficzna 

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie wyposażone w procesor który osiąga wynik w teście 

PassMark CPU Mark 11320 punktów. Jest to najmocniejszy procesor który może być 

zamontowany w modelu wzorcowym HP Z240 który ma możliwość obsługi pamięci z funkcją 

ECC której Państwo wymagają. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark co najmniej 

11350 punktów przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie ze SIWZ. 

 

2. Zmiana SIWZ 

 

W związku z zapytaniami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść 

SIWZ. Zmianie ulega Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia: 

- Zestaw komputerowy 1 – Dysk SSD; min. 250GB 

- Zestaw komputerowy 2 – Dysk SSD; min. 250GB 

- Zestaw komputerowy 3 – Dysk SSD; min. 250GB 

- Zestaw komputerowy 4 – Obudowa; Zasilacz o mocy max: 160W i sprawności min. 90% 

przy 50% obciążeniu zasilacza i 88% przy 100% obciążeniu zasilacza. 

- Stacja graficzna – Procesor; Min. 4-rdzeniowy, min. 3,8GHz, osiągający w teście PassMark 

CPU Mark wynik min. 11350 punktów. 

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 

5.09.2017 do godz.12.00. Otwarcie ofert nastąpi 5.09.2017 o godz. 12.30. 

 


