
 

 

Poznań, dnia 7.02.2017 roku 
Wielkopolski Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych 
Numer sprawy: 2/PZP/KOM 
 
 
Dot.  Dostawa komputerów wraz z urządzeniami peryferyjnymi 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2015 poz. 2164 ze. zm.) do dnia 7 lutego 2017 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące postępowania na 
dostawę komputerów wraz z urządzeniami peryferyjnymi. 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1: 
Dodatkowa pamięć RAM, która stanowi o dodatkowej punktacji. Czy Zamawiający wymaga oryginalnej pamięci 
producenta oferowanej jednostki? Czy całościowa pamięć RAM w jednostce komputerowej ma być również objęt 
gwarancją producenta świadczoną przez jego autoryzowany serwis w miejscu eksploatacji jednostki komputerowej? 
 
Odpowiedź: 
Dodatkowa pamięć RAM powinna mieć takie same parametry techniczne jak pamięć seryjnie montowana w 
zaoferowanym komputerze i powinna podlegać takim samym warunkom techniczno-serwisowym.  
 
Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania dowolnych przejściówek sygnału danych oraz wideo, zarówno dla 
jednostek komputerowych jak i drukarek? 
 
Odpowiedź: 
Dopuszczamy jedynie możliwość zastosowania przejściówek HDMI-DP przy połączeniu monitor-komputer. Drukarka 
powinna być podłączona kablem USB. 
 
Pytanie nr 3: 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w części 1, 2, 3 i 4. Zamawiający oczekuje zrealizowania przez oferenta 
inwentaryzacji dostarczonego sprzętu komputerowego po upływie 12 miesięcy od momentu dostawy. Czy 
inwentaryzacja sprzętu oznacza konieczność fizycznej weryfikacji przez oferenta parametrów sprzętu w każdej 
lokalizacji? 
 
Odpowiedź: 
Za inwentaryzację sprzętu odpowiada wykonawca. To w jego gestii będzie zorganizowanie tego procesu we współpracy 
z odbiorcami.  
 

 

 

Pytanie nr 4: 
Czy Zamawiający dopuści następującą dostępność slotów PCI, 1x PCI-Express 3.0 x16 (210 mm / 8.27 inch) Full height 
1x PCI-Express 2.0 x4 (mech. x16) (210 mm / 8.27 inch) Full height 1x PCI-Express x1 (190 mm / 7.48 inch) Full height 
lub 
1x PCI-Express 3.0 x16 (210 mm / 8.27 inch) Full height 2x PCI-Express x1 (190 mm / 7.48 inch) Full height 



 

 

 

Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoliłoby na zaproponowanie sprzętu renomowanego producenta komputerów, 
firmy Fujitsu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił w załączniku do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia parametry techniczne, jakie mają spełniać 
urządzenia dostarczone w ramach przedmiotowego zamówienia. 
 

 

Pytanie nr 5: 
Czy Zamawiający jest w stanie odstąpić od wymogu wyjścia mikrofonowego z tyłu obudowy? Pozostałe wymogi, tj: 
oddzielne wejście (nie combo) mikrofonowe oraz wyjście na słuchawki z przodu obudowy, oraz oddzielne wyjście liniowe 
i słuchawkowe z tyłu obudowy zostałyby spełnione. 
Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoliłoby na wybór z pośród szerszej gamy modeli komputerów. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił w załączniku do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia parametry techniczne, jakie mają spełniać 
urządzenia dostarczone w ramach przedmiotowego zamówienia. 
 

 

Pytanie nr 6: 
Czy Zamawiający dopuści zasilacz o mocy 280W, ale efektywności nie 92% a 85% (przy obciążeniu 50%)? 
Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoliłoby na zaoszczędzeniu kilkudziesięciu tysięcy złotych, poprzez 
zaproponowanie sprzętu renomowanego producenta komputerów, firmy Fujitsu w nieco niższym modelu, spełniającym 
wszystkie pozostałe wymagania specyfikacji poza efektywnością zasilacza. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił w załączniku do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia parametry techniczne, jakie mają spełniać 
urządzenia dostarczone w ramach przedmiotowego zamówienia. 
 

 

Pytanie nr 7: 
Czy Zamawiający dopuści głośność jednostki centralnej mierzoną zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazaną zgodnie z 
normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynoszącą 24 dB? 
 
Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoliłoby na zaoszczędzeniu kilkudziesięciu tysięcy złotych, poprzez 
zaproponowanie sprzętu renomowanego producenta komputerów, firmy Fujitsu w nieco niższym modelu, spełniającym 
wszystkie pozostałe wymagania specyfikacji poza poziomem emisji hałasu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił w załączniku do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia parametry techniczne, jakie mają spełniać 
urządzenia dostarczone w ramach przedmiotowego zamówienia. 
 

Pytanie nr 8: 
Czy Zamawiający dopuści inną specyfikację portów wejściowych monitora? Monitorów ze wszystkimi wymienionymi 
portami, tj: D-SUB, DVI, HDMI oraz DisplayPort jest na rynku bardzo niewiele. Rezygnacja z wymogu posiadania przez 
monitor ich wszystkich znacznie zwiększyłaby atrakcyjność cenową zaproponowanego monitora szczególnie, że obecnie 
złącze HDMI i DisplayPort stosowane są zamiennie a dodatkowo złącze DisplayPort dedykowane jest głównie dla 
rozdzielczości 4K, której zamawiający w wymaganym monitorze nie oczekuje. Czy zatem Zamawiający dopuści monitor 



 

 

 

z najbardziej rozpowszechnionym zestawem złączy: D-SUB, DVI, HDMI lub ew. innym, nie wymagającej obecności 
wszystkich czterech złączy, pozostałe wymagania pozostawiając bez zmian? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania monitora, który został wyposażony w: 
- 2 porty HDMI, lub 
- 2 porty DP, lub 
- 1 port HDMI i 1 port DP  

 

 

 

Pytanie nr 9: 
Z uwagi na ograniczony budżet przeznaczony na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz na to iż 

specyfikacja monitora wskazuje na produkt, który nie jest obecnie dostępny w dystrybucji, zwracam się pytaniem czy 

Zamawiający dopuści monitor który: 

- posiada czas reakcji matrycy max 5ms grey-to-grey (szary do szarego)? 

- posiada co najmniej dwa złącza cyfrowe 2xHDMI, lub 2x DisplayPort? 

 

Odpowiedź: 
W zakresie czasu reakcji matrycy Zamawiający określił w załączniku do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia parametry 
techniczne, jakie mają spełniać urządzenia dostarczone w ramach przedmiotowego zamówienia, natomiast w zakresie 
portów monitora Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania monitora, który został wyposażony w: 
- 2 porty HDMI, lub 
- 2 porty DP, lub 
- 1 port HDMI i 1 port DP  

Pytanie nr 10: 
Zapisy w SIWZ załącznik nr 1 

Skład pakietu biurowego 

1. edytora tekstu 

2. arkusza kalkulacyjnego 

3. narzędzia do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, 

4. narzędzia do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontatami i zadaniami, 

5. system obsługi relacyjnych baz danych 

 

Zgodnie z powyższym zapisem zaoferowany pakiet biurowy powinien posiadać system obsługi relacyjnych baz danych, 

natomiast w opisie Zamawiający nie podaje minimalnych parametrów technicznych dotyczących systemu obsługi 

relacyjnych baz danych. 

W związku z tym proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby pakiet biurowy był wyposażony w system 

obsługi relacyjnych baz danych, np. Microsoft Office Professional 2016 zawierający pakiet MS Access? 

 

Odpowiedź: 
System obsługi relacyjnych baz danych oznacza możliwość współpracy tego pakietu z takowymi bazami bez 
konieczność ich tworzenia czy edytowania stąd też brak opisu funkcjonalności w SIWZ 
 

 



 

 

 

Pytanie nr 10: 
Czy Zamawiający dopuści w monitorze kąty widzenia (pion/poziom) 170/160 stopni? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił w załączniku do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia parametry techniczne, jakie mają spełniać 
urządzenia dostarczone w ramach przedmiotowego zamówienia. 
 

Pytanie nr 11: 
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy 

wcześniej na innym urządzeniu? 

 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania systemowego dostarczanego przez producenta oferowanego 
sprzętu. 
 

Pytanie nr 12: 
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił w załączniku do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia parametry techniczne, jakie mają spełniać 
urządzenia dostarczone w ramach przedmiotowego zamówienia. 
 

Pytanie nr 13: 
Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami 

legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA)? 

 
Odpowiedź: 
TAK zgodnie ze specyfikacją producenta sprzętu 
 

Pytanie nr 14: 
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność 

zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura? 

 
Odpowiedź: 
Procedura odbioru została określona w §3 Wzoru Umowy. 
 

 

Pytanie nr 15: 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów 

komputerowych w Microsoft Polska jako elementu procedury odbioru? 

 

Odpowiedź: 
Procedura odbioru została określona w §3 Wzoru Umowy. 
 


