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WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograni-
czonego pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, programu antywirusowego, czytników kodów kre-

skowych i e-dowodów osobistych oraz systemu ucyfrowienia dokumentacji papierowej
 

Zamawiający  informuje,  iż  w  toku  prowadzonego  postępowania  wpłynęły  pytania  dotyczące
przedmiotowego  postępowania,  których  treść  wraz  z  odpowiedziami  udzielonymi  przez  Zamawiającego
zamieszczamy poniżej:

Pytanie nr 1 - W związku z udzieloną odpowiedzią zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 28,06,2022 dopuszczającymi
monitory z wbudowanymi głośnikami 2 x 1 W prosimy o potwierdzenie ,że Zamawiający również dopuści monitory z
wbudowanymi głośnikami o mocy 2 x 1,2W. 
Odp.:  Nie, Zamawiający pozostaje przy zapisach w OPZ. 

Pytanie  nr  2  - W  związku  z  udzieloną  odpowiedzią  zgodnie  z  wyjaśnieniami  z  dnia  07,07,2022  pytanie  4
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty Certyfikatu PN-EN ISO 9001:2015 producenta urządzenia, w zakresie
co  najmniej  produkcji,  montażu  i  serwisu  urządzeń  komputerowych  oraz  Certyfikat  PN-EN  ISO  14001:2015
producenta urządzenia, w zakresie co najmniej produkcji, montażu i serwisu urządzeń komputerowych. Z racji tego
że większość czołowych producentów komputerów na świecie sprawy serwisowe zleca swoim autoryzowanym
partnerom tym samym przy normie środowiskowej ISO 14001:2015 część serwisowa nie podlega certyfikacji. W
związku z  powyższym prosimy o dopuszczenie  Certyfikatu PN-EN ISO 14001:2015 producenta  urządzenia,  w
zakresie co najmniej produkcji i montażu urządzeń komputerowych. 
Odp.:  Nie, Zamawiający pozostaje przy zapisach w OPZ.

Pytanie nr 3 -  Dotyczy pakietu nr 1 Stacja robocza typu 1 i 2 
Istnieje na rynku wiele firm , które w imię najniższej ceny są skłonne zaryzykować zrezygnowania z wykupienia
dodatkowej gwarancji od producenta licząc ,że określone urządzenia będą działały bezawaryjnie przez cały okres.
Zachowanie takie często doprowadza do sytuacji gdzie w momencie wystąpienia sytuacji awaryjnej to Zamawiający
zmuszony będzie do próby wyegzekwowania u dostawcy tych wymogów co nie zawsze się udaje a czas na to
poświęcony będzie dłuższy niż oczekuje tego Zamawiający. Aby temu zapobiec w wymaganiach siwz Zamawiający
może wprowadzić wymóg złożenia stosownego oświadczenia wykonawcy potwierdzonego przez producenta. 
Jeśli  producent  potwierdza  tego  typu  oświadczenia  to  po  pierwsze  Zamawiający  ma pewność  ,że  wszystkie
wymagania  dotyczące  gwarancji  zostały  w  ofercie  ujęte  ,oraz  po  drugie  to  Producent  bierze  na  siebie
odpowiedzialność  ,że  ewentualne  serwisy  i  naprawy  będą  odbywały  się  zgodnie  z  zapisami  siwz.  Daje  to



Zamawiającemu o wiele większe poczucie bezpieczeństwa w przypadku ewentualnych czynności serwisowych.
Zachowanie krótkich okresów serwisowych, oraz zapewnienie oryginalnych części jest kluczowe przy tego typu
rozwiązaniach infrastruktury informatycznej. Ponadto w związku z tym ,że informacje przechowywane na dyskach
często mają charakter informacji co najmniej poufnych sugerujemy aby Zamawiający zawarł wymóg ,że w razie
awarii dysku twardego uszkodzony dysk pozostał u Zamawiającego. 
W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o dołączenie do opisu przedmiotu zamówienia następującego
zapisu:
 „Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia od wykonawcy potwierdzone przez producenta stacji
roboczej,  że  w  przypadku  wystąpienia  awarii  dysku  twardego  w  urządzeniu  objętym  aktywnym  wsparciem
technicznym, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego. 
oraz 
„Wymagane  dołączenie  do  oferty  oświadczenia  wykonawcy  potwierdzone  przez  producenta  stacji  roboczej
potwierdzającego, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z
Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.
Odp.: Nie, Zamawiający pozostaje przy zapisach w OPZ, nie wprowadza żadnych zmian. 

Pytanie nr 4 - W pakiecie nr 1, w Opisie Przedmiotu Zamówienia dla urządzenia wielofunkcyjnego Zamawiający
wyspecyfikował: "Czas do otrzymania pierwszej strony maksymalnie do 6 sekund". Czy Zamawiający wyrazi zgodę
na zmianę powyższego zapisu i zwiększenie czasu otrzymania pierwszej strony do 6.9 sekundy? 
Odp.: Nie, Zamawiający pozostaje przy zapisach w OPZ.
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