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70-562 Szczecin           

 
Szczecin, 01.09.2022 r.  

 
Znak sprawy: AS/BZP/04/2022 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa zestawów 
komputerowych typu „stacja graficzna” oraz dostawa zestawów komputerowych 
typu „All-in-one” w ramach leasingu finansowego dla Akademii Sztuki w Szczecinie” 

 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW  

ORAZ ZMIANY TREŚCI SWZ   
 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), wykonawcy zwrócili 
się do zamawiającego z zapytaniami.  
 
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz 
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 
Odpowiedź nr 1: 
Tak, zamawiający wymaga nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz 
nieaktywowanego wcześniej na innym urządzeniu. W związku z powyższym Zamawiający 
dokonuje zmiany treści SWZ poprzez zmianę Załącznik nr 3 do SWZ - Opis Przedmiotu 
Zamówienia (stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego pisma) w zakresie części 1 zamówienia 
– dodano pkt. 16. System Operacyjny, w zakresie części 2 zamówienia – uzupełniono pkt. 14 
Wymagania dotyczące systemu operacyjnego. 
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane 
przez producenta komputera? 
Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający wymaga, by oprogramowanie systemowe było zainstalowane (niekoniecznie 
przez producenta komputera).  W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści 
SWZ poprzez zmianę Załącznik nr 3 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (stanowiący 
załącznik nr 2 do niniejszego pisma) w zakresie części 1 zamówienia – dodano pkt. 16. System 
Operacyjny, w zakresie części 2 zamówienia – uzupełniono pkt. 14 Wymagania dotyczące 
systemu operacyjnego. 



Pytanie nr 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 nr 3: 
Tak, Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosowanymi, 
oryginalnymi atrybutami legalności stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną 
formą uwiarygodnienia oryginalności – wymagania dotyczą części 1 i 2 zamówienia.  
 
Pytanie nr 4 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 
dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku 
wystąpienia wątpliwości co do jego legalności? 
Odpowiedź nr 4: 
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wyrywkowej weryfikacji 
oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako 
elementu procedury odbioru. Postanowienia dotyczą części 1 i 2 zamówienia. 
 
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści projektu umowy tj. załącznika 
nr 4a do SWZ  - zgodnie z tekstem jednolitym projektu umowy stanowiącym załącznik nr 3 do 
niniejszego pisma poprzez: 
 

1.  dodanie w § 1 po ustępie 4 ustępu 5 o treści: 
„5. Wykonawca oświadcza pod rygorem odpowiedzialności karnej, że uzyskanie, 
zwielokrotnianie i rozpowszechnianie oprogramowania dokonywane w celu wykonania 
przedmiotowego zamówienia publicznego, nie naruszyło i nie będzie naruszać praw własności 
intelektualnej żadnej osoby trzeciej i jest zgodne z ustawą o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., ustawą o prawie własności przemysłowej z dnia 30 
czerwca 2000 r. oraz innymi obowiązującymi przepisami polskiego prawa. Oświadcza również 
pod rygorem odpowiedzialności karnej, że certyfikaty i etykiety producenta oprogramowania 
dołączone do oprogramowania i inne elementy oprogramowania są oryginalne”. 

2. dodanie w § 2 po ustępie 7 ustępu 7a o treści: 
„ 7a Każdy zestaw komputerowy winien posiadać potwierdzenie legalności oprogramowania w 
postaci certyfikatu/etykiety/numeru licencji itp. producenta oprogramowania. 
 

3. dodanie w § 2 po ustępie 10 ustępu 10a o treści: 
„10a. W ramach procedury odbioru zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji 
oprogramowania tj. czy oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak 
certyfikaty/etykiety/numery licencji itp. 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”.  

4. dodanie w § 2 po ustępie 10a ustępu 10b o treści: 
„10b.  W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub 
jego elementów, w tym podrobionych lub przerobionych certyfikatów/etykiet 
producenta/numerów licencji, zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności 
faktury do czasu dostarczenia oprogramowania i certyfikatów/etykiet/numerów licencji 
należycie licencjonowanych i oryginalnych lub do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od 
daty dostawy. Ponadto, powyższe informacje zostaną przekazane producentowi oraz 
odpowiednim służbom i organom ścigania." 

 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści Istotnych postanowień umowy 
tj. załącznika nr 4b do SWZ, zgodnie z tekstem jednolitym Istotnych Postanowień Umowy 
stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego pisma, poprzez: 

1. dodanie w po punkcie 14 punkt 15 o treści: 
„15. Wykonawca oświadcza pod rygorem odpowiedzialności karnej, że uzyskanie, 
zwielokrotnianie i rozpowszechnianie oprogramowania dokonywane w celu wykonania 
przedmiotowego zamówienia publicznego, nie naruszyło i nie będzie naruszać praw własności 
intelektualnej żadnej osoby trzeciej i jest zgodne z ustawą o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., ustawą o prawie własności przemysłowej z dnia 30 
czerwca 2000 r. oraz innymi obowiązującymi przepisami polskiego prawa. Oświadcza również 
pod rygorem odpowiedzialności karnej, że certyfikaty i etykiety producenta oprogramowania 
dołączone do oprogramowania i inne elementy oprogramowania, są oryginalne.” 

2. dodanie w po punkcie 15 punkt 16 o treści: 
„16. Każdy zestaw komputerowy winien posiadać potwierdzenie legalności oprogramowania w 
postaci certyfikatu/etykiety/numeru licencji itp. producenta oprogramowania.” 

3. dodanie w po punkcie 16 punkt 17 o treści: 
 
„17. W ramach procedury odbioru zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji 
oprogramowania tj. czy oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak 
certyfikaty/etykiety/numery licencji itp. 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.” 

1. dodanie w po punkcie 17 punkt 18 o treści: 



„18. W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub 
jego elementów, w tym podrobionych lub przerobionych certyfikatów/etykiet 
producenta/numerów licencji, zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności 
faktury do czasu dostarczenia oprogramowania i certyfikatów/etykiet/numerów licencji 
należycie licencjonowanych i oryginalnych lub do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od 
daty dostawy. Ponadto, powyższe informacje zostaną przekazane producentowi oraz 
odpowiednim służbom i organom ścigania.” 
 
Pytanie nr 5 
W związku z potrzebą doprecyzowania rodzaju wymaganego oprogramowania operacyjnego 
a co za tym idzie zastosowania odpowiedniej licencji, proszę o potwierdzenie czy Win10 Pro 
lub Win11 Pro PL spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego w zakresie oprogramowania 
systemowego? 
Odpowiedź nr 5: 
Tak, zamawiający potwierdza, że wymienione systemy operacyjne spełniają wymagania Opisu 
Przedmiotu Zamówienia w części 1. 
 
Pytanie nr 6 
Wnoszę o usunięcie z opisu zestawów komputerowych, zapisu o wymaganiu certyfikatu 
SA8000. Zapis ten znacząco ogranicza konkurencję, gdyż na rynku tylko jedna firma posiada 
taki certyfikat. Uniemożliwia to zaoferowanie jakiegokolwiek innego sprzętu 
Odpowiedź nr 6: 
Zamawiający przychyla się do wniosku zadającego pytanie. W związku z powyższym 
Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ poprzez zmianę Załącznik nr 3 do SWZ - Opis 
Przedmiotu Zamówienia (stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego pisma) w zakresie części 1 
zamówienia – z pkt. 14. Niezawodność/jakość wytwarzania usuwa zapis o wymaganiu 
certyfikatu SA8000. 
 
 
Pytanie nr 7 
Pytanie czy zamawiający dopuści następujące zmiany minimalnych parametrów technicznych 
zestawów komputerowych? (zmiany zaznaczono na czerwono): 



 

Odpowiedź nr 7: 
Zamawiający dopuszcza zmiany dotyczące zmniejszenia wymaganej ilości wyjść HDMI (na min. 
2) i ilości wyjść DisplayPort (na min. 2). W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany 
treści SWZ poprzez zmianę Załącznik nr 3 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (stanowiący 
załącznik nr 2 do niniejszego pisma) w zakresie części 1 zamówienia – zmieniono w punkcie 4 
Karta graficzna Minimalną ilość wyjść HDMI: na  2. oraz  Minimalną ilość wyjść 
DisplayPort: na 2. 
Zamawiający nie przewiduje zmian w OPZ w zakresie wymagań co do zasilacza (dotyczy części 
1 zamówienia pkt 10 Zasilacz). Zasilacz spełnia wymagania zamawiającego - posiada 
minimalną moc 750W. Jednocześnie zamawiający podkreśla, że rolą Wykonawcy jest dobranie 
sprzętu w taki sposób, aby wszystkie elementy zestawów komputerowych ze sobą 
współdziałały i umożliwiały poprawne użytkowanie.  
 
Pytanie nr 8  
Pytanie dotyczy monitora z części pierwszej postępowania. Czy zamawiający dopuści monitor 
o plamce 0.23175 x 0.23175?  
Odpowiedź 8: 
Zamawiający dopuszcza monitor o plamce 0.23175 x 0.23175 mm - dotyczy części 1 
zamówienia.  
 
 

Część 1. Ilość zestawów: 31  

L.p. 
Parametry 
techniczne 

Opis minimalnych wymagań Szczegóły oferowanego zestawu 

4 
Karta 
Graficzna  

Karta graficzna w oferowanym komputerze powinna 
osiągać w teście wydajności PassMark GPU Mark 
(wykonywanym na oferowanym komputerze) dostępnym 
na stornie 
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php  
wynik min. 23 000 pkt.   
Minimalna ilość wentylatorów chłodzących: 3. 
Minimalna ilość pamięci RAM: 8 GB. 
Karta graficzna musi posiadać sprzętowe zabezpieczenie 
przed kopaniem kryptowalut.  
Minimalna ilość wyjść HDMI: 2. 
Minimalna ilość wyjść DisplayPort: 2. 
Wymagana obsługa technologii RayTracing. 

Producent:…………………………. 
Model:……………………………... 
Punktowy wynik testu:……………. 

10 Zasilacz 

Minimalna moc: 850W 

- certyfikat 80+ Gold 

- okablowanie w pełni modularne 

Producent:…………………….……. 
Model:……………………………… 



Zamawiający informuje, że w wyniku udzielonych wyżej odpowiedzi zmienia termin 
składania ofert. Zmianie ulega SWZ w poniższym zakresie: 
 
Rozdz. X ust. 1 SWZ 
Było: 
1.Wykonawca jest związany ofertą do dnia 01.10.2022 r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna  się 
w dniu, w którym upływa termin składania ofert. 
Jest: 
1.Wykonawca jest związany ofertą do dnia 06.10.2022 r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna  się 
w dniu, w którym upływa termin składania ofert. 

 
Rozdz. XII ust. 2 i 4 SWZ 
Było: 
2.Termin składania ofert upływa w dniu 02.09.2022 roku, o godz. 10:00. 
(…) 
4.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.09.2022 roku o godzinie 10:15.  
Jest: 
2.Termin składania ofert upływa w dniu 07.09.2022 roku, o godz. 10:00. 
(…) 
4.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.09.2022 roku o godzinie 10:15.  
 
 
Konsekwencją udzielonych odpowiedzi było dokonanie zmian w SWZ poprzez zmianę 
załącznika nr 3 zgodnie z brzmieniem załącznika nr 3 OPZ stanowiącym załącznik nr 2 do 
niniejszego pisma, oraz załącznika 4a zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4a stanowiącym 
załącznik nr 3 do niniejszego pisma i załącznika nr 4b zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4b 
stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego pisma.  
 
Dodatkowo zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w pozycji 14 OPZ dla części 2 
Wymagania dotyczące systemu operacyjnego zamówienia poprzez dodanie zdania „System 
musi obsługiwać natywnie system plików APFS używany u zamawiającego, bez konieczności 
instalowania dodatkowego oprogramowania. Musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz 
nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu.” oraz dodaje wskazówki w zakresie 
sposobu wypełnienia załącznika nr 3 SWZ - zgodnie z brzmieniem załącznika nr 3 SWZ 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego pisma.  
 
Zamawiający dokonał także zmiany w załącznika nr 1 SWZ – formularza ofertowego poprzez 
dodanie po punkcie 1  dla części 1 i części 2 punktu  1a  zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 
SWZ stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego pisma. Załącznik ten zawiera także załączniki 



nr 2 i 2a do SWZ (oświadczenia Wykonawcy), jednak zmiany były dokonane wyłącznie w 
formularzu ofertowym.  
 
Mając na uwadze zmianę terminu składania, otwarcia ofert oraz zmianę terminu związania 
ofertą zmianie ulega również ogłoszenie o zamówieniu – stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszego pisma. 

 
Wprowadzone zmiany stają się częścią SWZ wiążącą dla Wykonawców, Wykonawcy 
zobowiązani są uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert. 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
2. Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dnia 01.09.2022r. 
3. Załącznik nr 4a do SWZ - Projekt umowy dla cz.1 zamówienia tekst jednolity 
4. Załącznik nr 4b do SWZ - Istotne postanowienia umowy dla cz.2 tekst jednolity 
5. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy po modyfikacji z dnia 01.09.2022r. 
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