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 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków 

tel. +48 12 663 39 42; 

e-mail: www.uj.edu.pl 

www.przetargi.uj.edu.pl  

Kraków, dnia 24.11.2022 r. 
 
 

Do wszystkich Wykonawców 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.), którego przedmiotem jest 
wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej UJ. 

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJE 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2)  
 
Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do zamawiającego wpłynęły kolejne 
pytania dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej zamieszczamy ich treść wraz z 
odpowiedziami. 

 
1/ Pytanie:  
Czy Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny Active 
Directory?  
 
Odpowiedź:  
Tak, system operacyjny musi mieć możliwość podłączenia do domeny Active Directory.  

 
2/ Pytanie:  
Czy Zamawiający wymaga wersję Home czy Professional najnowszego dostępnego systemu 
operacyjnego?  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza wersję Home lub Professional, przy uwzględnieniu wymagania z odpowiedzi 
na punkt 1.  
 
3/ Pytanie:  
Czyim obowiązkiem będzie aktywacja systemu operacyjnego w sytuacji jeżeli producent jednostki 
centralnej komputera nie aktywował systemu operacyjnego na etapie produkcji komputera? Czy będzie 
to obowiązek Wykonawcy czy Zamawiającego? Sugerujemy, aby w przypadku komputerów z 
oprogramowaniem systemowym typu np. Windows w wersji OEM system operacyjny był aktywowany 
podczas pierwszego uruchomienia komputera przez Zamawiającego (użytkownika końcowego) 
poprzez sieć internet wpisując unikalny kod potwierdzający legalność systemu operacyjnego (z naklejki 
hologramowej, zabezpieczonej przed możliwością odczytania klucza za pomocą zabezpieczeń 
stosowanych przez producenta, która będzie naklejona na każdym komputerze). Wpisanie kodu i 
weryfikacja legalności trwa dosłownie chwilę, a pozwoliłoby to uniknąć sytuacji, w której nieuczciwi 
Wykonawcy samemu mogliby aktywować używane wcześniej system operacyjne poprzez sieć 
telefoniczną (sieć telefoniczna daje możliwość aktywacji używanego wcześniej oprogramowania, 
wcześniej aktywowanego, a to jest niezgodne z licencjonowaniem firmy Microsoft).  

http://www.uj.edu.pl/
http://www.przetargi.uj.edu.pl/
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Odpowiedź:  
Aktywacja systemu nie jest wymagana.  
 
4/ Pytanie:  
Zamawiający wskazał, że wymaga procesor oraz kartę graficzną osiągającą określoną punktację w 
teście PassMark wg stanu na dzień 11.10.2022 r. Skąd Wykonawcy mają wiedzieć jaką punktację 
osiągały procesory oraz karty graficzne na dzień 11.10.2022 r. skoro na platformie nie ma dołączonych 
wyników testu z tego dnia? Wyniki na stronie PassMark zmieniają się w sposób bardzo dynamiczny 
zatem nie sposób dokładanie ustalić jaką wydajność posiadały procesory oraz karty graficzne na dzień 
11.10.2022 r. Ranking wydajności nie jest archiwizowany. Uprzejmie prosimy o opublikowanie na 
platformie: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu prowadzonego postępowania wyników testu z 
tego dnia. W przypadku braku zgody prosimy o możliwość posiłkowania się wynikami testu z dnia 
przygotowania oferty (od dnia ogłoszenia postępowania do dnia składania/otwarcia ofert).  
 
Odpowiedź:  
Odnośnie wydajności kart graficznych i procesorów to proszę się kierować bieżącymi wynikami 
testów PassMark.  
 
5/ Pytanie: 
Czy Zamawiający zgodziłby się odstąpić od wymogu posiadania złącza DisplayPort w płycie głównej? 
Monitory, które wymaga Zamawiający i tak nie posiadają złącza DisplayPort (tylko HDMI) zatem to 
złącze będzie niewykorzystane. W przypadku braku zgody prosimy o wyjaśnienie czym podyktowana 
jest konieczność posiadania złącza DisplayPort? 
 
Odpowiedź:  
Przetarg jeszcze nie został rozstrzygnięty więc nie wiadomo czy monitory będą miały złącze 
DisplayPort czy nie. 
 
6/ Pytanie: 
Czy Zamawiający pod pojęciem "w górnej części przedniego panelu" przy opisie obudowy rozumie 
górny przedni panel czyli front obudowy czy górny przedni panel czyli góra obudowy? Prosimy o 
doprecyzowanie zapisu, gdzie mają być ulokowane gniazda USB 3.0 oraz przycisk POWER tzn. w górnej 
części przedniego panelu - u góry na froncie obudowy czy wyłącznie z przodu na górze obudowy? 
Pytamy bowiem większość komputerów posiada obudowy, których gniazda USB oraz przycisk POWER 
znajdują się u góry obudowy (ponad zatoką na napęd) na panelu przednim czyli na froncie obudowy. 
 
Odpowiedź:  
Pojęcie „w górnej części przedniego panelu” należy rozumieć w górnej części frontowego panelu 
obudowy, najlepiej na samej górze tego frontowego panelu. 
 
7/ Pytanie: 
Czy Zamawiający poza nazwą producenta i modelem komputera wymaga wpisania w ofercie nazwę 
podzespołów komputera (jednostki centralnej) tj. producenta i model procesora, karty graficznej, 
pamięci masowej, systemu operacyjnego, itd? Wymóg wpisania nazw producenta i modeli tych 
podzespołów pozwoli zweryfikować zgodność oferty z wymaganiami OPZ z załącznika A do SWZ. 
Prosimy o odpowiedź bowiem często bywa tak, że po nazwie modelu i producenta komputera 
Zamawiający nie jest w stanie ocenić zgodność oferty z wymaganiami OPZ. 
 
Odpowiedź:  
Oferta musi być tak przygotowana, żeby dało się przeprowadzić jej weryfikację co do zgodności z 
wymaganiami SWZ 
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8/ Pytanie: 
Czy Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, o 
których mowa w art. 107 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku, jeżeli oferty Wykonawców będą budzić 
niejasności u Zamawiającego? 
 
Odpowiedź:  
Kwestie związane z możliwością uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych uregulowane 
są w specyfikacji warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. 
 
Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SWZ. 
 

 
 

Z poważaniem, 
 

Piotr Molczyk 
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