
 

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa | www.rars.gov.pl 

 

Biuro Zakupów       Warszawa, dnia 13.05.2022 r. 

BZzp.261.36.2022 

 

Wykonawcy biorący udział  

w postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu 

komputerowego – nr referencyjny: BZzp.261.36.2022 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, 

Zamawiający przekazuje pytania do SWZ i wyjaśnienia: 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający w Zadaniu 2: Monitor - 110 szt. dopuściłby czas reakcji - maks. 5 ms przy 

zachowaniu pozostałych wymagań bez zmian? Zmiana jest praktycznie nieznaczna  

w stosunku do wymagań, a umożliwiłaby zaoferowanie monitora światowej klasy w bardzo 

przystępnej konkurencyjnej cenie. 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ. 

 

Pytanie 2: 

Dotyczy zadania nr 1 i 3: 

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia notebooka wyposażonego w minimum 1 port USB 

3.2 Type-C 2x2 z alternatywnym trybem DisplayPort i funkcją Power Delivery, który umożliwia 

ładowanie notebooka po podłączeniu dedykowanej stacji dokującej producenta komputera 

przenośnego?? 

Odpowiedź: 

W załączniku nr 1 do SWZ Zamawiający określił minimalne wymagane parametry techniczne. 

Zamawiający dopuszcza, aby komputer przenośny typu A i B wyposażony był w minimum 

1 port USB 3.2 Type-C 2x2 z alternatywnym trybem DisplayPort i funkcją Power Delivery. 
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Pytanie 3: 

Czy Zamawiający wymaga zastosowania pamięci RAM w 1 kości 16GB oryginalnej 

producenta komputera wraz z pozostawieniem wolnego slotu do dalszej rozbudowy? 

Zastosowanie pamięci RAM producenta komputera nie powoduje utraty gwarancji na 

oferowany sprzęt. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zastosowania pamięci RAM w 1 kości 16GB, wraz z pozostawieniem 

wolnego slotu do dalszej rozbudowy pamięci operacyjnej. Pamięć nie musi być instalowana 

przez producenta komputera. 

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia notebooków, które przeszły rygorystyczne testy  

MIL-STD-810H - badania w zakresie odporności przed kurzem, wilgocią oraz upadkiem? 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający nie wymaga dostarczania notebooków, które przeszły testy MIL-STD-810H. 

 

Pytanie 5: 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania 

biurowego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

Odpowiedź: 

Tak. Zaoferowana licencja na dostarczone oprogramowanie musi być fabrycznie nowa. 

System operacyjny musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy 

wcześniej na innym urządzeniu. 

 

Pytanie 6: 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie 

zainstalowane przez producenta komputera? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby system operacyjny został zainstalowany fabrycznie i nie wymagał 

aktywacji.  

Zamawiający nie wymaga fabrycznej instalacji oprogramowania biurowego. 
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Pytanie 7: 

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: 

Tak. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosowanymi, 

oryginalnymi atrybutami legalności stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą 

uwiarygodnienia oryginalności. 

 

Pytanie 8: 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 

dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku 

wystąpienia wątpliwości co do jego legalności? 

Odpowiedź: 

Tak. W przypadku wątpliwości co do jego legalności, Zamawiający dopuszcza możliwość 

weryfikacji u Producenta oprogramowania. 

 

 

 

Dyrektor Biura Zakupów 

/-/ Justyna Gdańska 


