
 

                            

                        SEKRETARZ 

  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

  

                          Poznań, 23 maja 2017 r.  

DA-III-2-2.272.1.2017    

 

                                                                                   Wykonawcy zainteresowani postępowaniem /  

       strona internetowa Zamawiającego 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa urządzeń komputerowych oraz oprogramowania 

w 2017 r. wg dwóch części dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu”  
 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 

 

 

Zamawiający, informuje iż do ww. postępowania zostały złożone zapytania. W związku 

z powyższym, zgodnie z  art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań, 

odpowiedzi na złożone zapytania oraz zmianę treści SIWZ. 
 

 

PYTANIE 1: 

Dot. oprogramowania: komputery AiO – 140 szt., Komputery PC 8 szt., komputery przenośne 43 szt. 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,  nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wymaga systemu operacyjnego zgodnego z SIWZ, nieaktywowanego wcześniej na 

innym urządzeniu.  

 

 

PYTANIE 2: 

Dot. oprogramowania: komputery AiO – 140 szt., Komputery PC 8 szt., komputery przenośne 43 szt. 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez 

producenta komputera? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było zainstalowane przez producenta komputera. 

 

 

PYTANIE 3: 

Dot. oprogramowania: komputery AiO – 140 szt., Komputery PC 8 szt., komputery przenośne 43 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 typu: certyfikat autentyczności (COA), aktywowany system i informacja na 

fakturze. 

 

 



 

PYTANIE 4: 

Dot. oprogramowania: komputery AiO – 140 szt., Komputery PC 8 szt., komputery przenośne 43 szt. 

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej 

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

 

ODPOWIEDŹ: 

Zmawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji legalności zainstalowanego oprogramowania przed 

formalnym odbiorem sprzętu. Losowo wybrany sprzęt zostanie sprawdzony w zakresie statusu 

aktywacji systemu (system musi być aktywowany) lub u producenta oprogramowania. 

 

 

PYTANIE 5: 

Dot. oprogramowania: komputery AiO – 140 szt., Komputery PC 8 szt., komputery przenośne 43 szt. 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 

programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zmawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji oryginalności zainstalowanego oprogramowania u 

producenta przed formalnym odbiorem sprzętu. 

 

 

PYTANIE 6: 

Dot. Załącznika nr 4.1 do SIWZ - Komputer przenośny typ A; Komputer przenośny typ B. 

Czy Zamawiający dopuści wbudowaną kamerę o rozdzielczości 1280 x 720 pixels (0.92 Mpix)? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Tak, Zamawiający poza dotychczasowym opisem przedmiotu zamówienia także dopuszcza 

wbudowaną kamerę o rozdzielczości 1280 x 720 pixels (0.92 Mpix) w komputerach przenośnych typu 

A i B. 

 

 

PYTANIE 7: 

Dot. Załącznika nr 3.1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy §6 pkt 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę zastosowanego w tym paragrafie terminu opóźnienie na 

termin zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zastosowanego terminu opóźnienie na termin zwłoka  

w wykonaniu przedmiotu umowy. 

 

 

PYTANIE 8: 

Dot. Załącznika nr 3.2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy §1 pkt 5, 6 i 7 

Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, iż nie jest producentem oprogramowania będącego przedmiotem 

postępowania. Nie jest twórcą systemów ani nie posiada do nich praw autorskich opisanych  

w licencjach producenckich. 

Mając na uwadze przedmiot umowy, tj. oprogramowanie komercyjne licencjonowane wyłącznie przez 

producenta, jedna z interpretacji zapisów tego paragrafu skutkuje tym, iż umowa – w istotnym jej 

aspekcie – jest niewykonalna. Tym samym wykonawca wnosi o doprecyzowanie przedmiotowego 

zapisu poprzez wyraźne wskazanie, iż licencji udziela podmiot trzeci natomiast Wykonawca jest 

uprawniony do jej przekazania. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, że to nie Wykonawca a producent udziela Zamawiającemu jako klientowi 

końcowemu licencji na oprogramowanie. Wykonawca pełni rolę dostawcy oprogramowania a licencji 

na korzystanie udziela producent. 

Ponadto Zamawiający doprecyzowuje zapis §1 ust. 7 Istotnych postanowień umowy oraz załącza 

zmieniony w tym zakresie załącznik nr 3.2 do SIWZ. 



 

PYTANIE 9: 

Dot. Załącznika nr 3.2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy §4 pkt 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę zastosowanego w tym paragrafie terminu opóźnienie na 

termin zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zastosowanego terminu opóźnienie na termin zwłoka  

w wykonaniu przedmiotu umowy. 

 

 

PYTANIE 10: 

W załączniku nr 4.1 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia, w parametrach dotyczących 

komputera stacjonarny typ B o parametrach podanych w załączniku 4.1.2 wymagają Państwo - min. 6 

portów USB w tym min 4 porty USB 3.1 gen 1. 

Większość urządzeń dostępnych na rynku wyposażonych jest w porty USB w standardzie 3.0, 

umożliwiając transfer danych z prędkością teoretyczną 5Gbps, nieosiągalną dla obecnie stosowanych 

urządzeń zewnętrznych. 

Czy dopuszczą Państwo komputer wyposażony w min 6 portów USB, w tym min 4 porty USB 3.0? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z informacją na stronie USB-IF, organizacji zrzeszającej producentów sprzętu  

i opracowującej standard USB oznaczenia USB 3.0 i USB 3.1 gen 1 są synonimami. Zamawiający 

dopuszcza komputer wyposażony w min 6 portów USB, w tym min 4 porty USB 3.0 jako w pełni 

zgodną ze specyfikacją USB 3.1 gen 1. 

Dokładne informacje znajdują się pod adresem: 

http://www.usb.org/developers/ssusb/USB_3_1_Language_Product_and_Packaging_Guidelines_FIN

AL.pdf 

 

 

PYTANIE 11: 

W załączniku nr 4.1 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia, w parametrach dotyczących 

komputera przenośnego typ A o parametrach podanych w załączniku 4.1.3 wymagają Państwo  

- wbudowana kamera min. 1 Mpix, 

Czy dopuszczą Państwo komputer wyposażony w kamerę HD o rozdzielczości 720p? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Tak, Zamawiający poza dotychczasowym opisem przedmiotu zamówienia także dopuszcza 

wbudowaną kamerę o rozdzielczości 720p w komputerach przenośnych typu A. 

 

 

PYTANIE 12: 

W załączniku nr 4.1 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia, w parametrach dotyczących 

komputera przenośnego typ A o parametrach podanych w załączniku 4.1.3 wymagają Państwo  

- wbudowana kamera min. 1 Mpix, 

Czy dopuszczą Państwo komputer wyposażony w kamerę HD o rozdzielczości 720p? 

 
ODPOWIEDŹ: 

Tak, Zamawiający poza dotychczasowym opisem przedmiotu zamówienia także dopuszcza 

wbudowaną kamerę o rozdzielczości 720p w komputerach przenośnych typu A. 

 

PYTANIE 13: 

W załączniku nr 4.1 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia, w parametrach dotyczących 

stacji dokującej o parametrach podanych w załączniku 4.1.5 wymagają Państwo - min. 6 portów USB 

w tym min 3 porty USB 3.1 gen 1. 

Większość urządzeń dostępnych na rynku wyposażonych jest w porty USB w standardzie 3.0, 

umożliwiając transfer danych z prędkością teoretyczną 5Gbps, nieosiągalną dla obecnie stosowanych 

urządzeń zewnętrznych. 

http://www.usb.org/developers/ssusb/USB_3_1_Language_Product_and_Packaging_Guidelines_FINAL.pdf
http://www.usb.org/developers/ssusb/USB_3_1_Language_Product_and_Packaging_Guidelines_FINAL.pdf


 

Czy dopuszczą Państwo stację dokującą  wyposażoną w min 6 portów USB, w tym min 3 porty USB 

3.0? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z informacją na stronie USB-IF, organizacji zrzeszającej producentów sprzętu  

i opracowującej standard USB oznaczenia USB 3.0 i USB 3.1 gen 1 są synonimami. Zamawiający 

dopuszcza stację dokującą wyposażoną w min 6 portów USB, w tym min 3 porty USB 3.0 jako w 

pełni zgodną ze specyfikacją USB 3.1 gen 1. 

Dokładne informacje znajdują się pod adresem: 

http://www.usb.org/developers/ssusb/USB_3_1_Language_Product_and_Packaging_Guidelines_FIN

AL.pdf 

 

 

PYTANIE 14: 

Dot. części 1 

Czy Zamawiający dopuści sprzęt innych producentów np. DELL/HP/Fujitsu, który nieznacznie 

odbiega od parametrów wskazanych w SIWZ dla sprzętu Lenovo ? 

Komputer stacjonarny typ A 

- sterowanie umożliwiające regulację jasności oraz zmianę źródła obrazu za pomocą menu OSD jako 

w pełni równoważne? 

- podstawka typu monitorowego (monitor stand) – obudowa nie może stykać się dolną krawędzią z 

blatem biurka, musi umożliwiać regulacje pochylenia zarówno w przód jak w tył w stosunku do 

pionowego ustawienia matrycy w zakresie od min. -5 stopni do min. +20 stopni a także umożliwiać 

regulację wysokości min. 10 cm jako w pełni równoważne ?  

- wbudowany zasilacz o mocy nie większej jak 180W, przy czym pobór mocy będzie niższy od 

maksymalnego jako równoważne ? 

Komputer stacjonarny typ B 

- posiadający minimum 1 x HDD 1TB 3.5 cala, pamięć cache 32MB prędkość obrotowa 7200 

obr./min. SATA III, 

Komputer przenośny typ A 

- min. 2 porty USB 3.1 gen 1 oraz 1 port USB typ-C 

- wyjście obrazu HDMI lub Display Port (ewentualnie adapter HDMI) 

- Waga: maks. 1,60 kg z baterią/bateriami, 

Komputer przenośny typ B 

- wyjście obrazu HDMI lub Mini Display Port lub Display Port  

- bateria min. 3-komorowa, czas pracy do 9h  

Jednocześnie spełniające wszystkie pozostałe parametry.  

Nadmieniam, iż proponowane zmiany nie maja istotnego wpływu na jakość sprzętu, który spełnia 

Państwa oczekiwania. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Parametry opisanego przedmiotu zamówienia spełnia więcej 

niż jeden producent. 

   

 

Ponadto Zamawiający usuwa oraz uszczegóławia omyłkowo wprowadzone zapisy w Rozdziale  

VI pkt 10 ppkt 1 i 2 SIWZ. 

 

Jest: 

10.   Wykonawcy zagraniczni. 

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 

dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej jako „rozporządzenie”): 

http://www.usb.org/developers/ssusb/USB_3_1_Language_Product_and_Packaging_Guidelines_FINAL.pdf
http://www.usb.org/developers/ssusb/USB_3_1_Language_Product_and_Packaging_Guidelines_FINAL.pdf


 

pkt 1 rozporządzenia – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku 

braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 

sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 

dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;  

 pkt 2–4 rozporządzenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że:  

a)   nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  

b)    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

2)  Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b  rozporządzenia, powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 

1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem tego terminu. 

 

 

Winno być: 

10.   Wykonawcy zagraniczni. 

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 

dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej jako „rozporządzenie”): 

pkt 1 rozporządzenia – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku 

braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 

sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 

dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;  

 pkt 2–4 rozporządzenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

2)  Dokumenty, o których mowa w §7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b rozporządzenia, powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

 

 

 

Powyższe informacje należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty. 

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 
 

W załączeniu: 

 Zmodyfikowany załącznik nr 3.2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy. 

 

 

 

 

                    Sekretarz Województwa Wielkopolskiego  

                                         Tomasz Grudziak 
    

 


