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WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, programu antywirusowego, czytników kodów kreskowych 

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 – dot. Pakietu nr 2
Czy wdrożenie oprogramowania ma być przeprowadzone zdalnie czy lokalnie?
Odp.: Zamawiający nie wskazuje sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. Dopuszcza obie zaproponowane formy.

Pytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 2
Jeśli lokalnie to czy wszystkie stacje są osiągalne sieciowo z jednej lokalizacji czy jest konieczność udania się do innej
lokalizacji – jakie to są lokalizacje – proszę wymienić wszystkie lokalizacje
Odp.: Wszystkie stacje robocze, które maja by objęte ochroną antywirusową są przedmiotem tego samego postępo-
wania w pakiecie nr 1 i mają być podpięte do sieci. 

Pytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 2
Na ilu stacjach/ serwerach/ telefonach komórkowych ma zostać wdrożone rozwiązanie ESET – proszę podać wartości
dla każdego rodzaju urządzeń z przybliżonym podziałem na systemy operacyjne – Windows, Linux, MacOS.
Odp.: 226 stacji z systemem Windows 10 Prof. lub równoważny, 20 serwerów Windows Serwer 2022.

Pytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 2
Jaki program antywirusowy (proszę podać dokładną wersję klienta antywirusowego) jest wykorzystywany w tej chwili i
czy będzie on deinstalowany przez klienta czy inżyniera Wykonawcy
Odp.: Instalacja klienta będzie na nowym fabrycznie sprzęcie. Nie ma potrzeby deinstalowania klienta antywirusowe-
go.

Pytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 2
Ile stacji, na których ma zostać wdrożone rozwiązanie antywirusowe znajduje się w domenie i jest zarządzanych przez
GPO/SCCM?
Odp.: 226 stacji roboczych, które będą wpinane do domeny w momencie ich dostawy.

Pytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 2
Ile jest stacji offline, które nie mają całkowicie dostępu do Internetu oraz systemów typu HOME, gdzie zdalna instalacja
nie będzie możliwa – czy takie stacje też mają zostać wdrożone przez wykonawcę?



Odp.: Wszystkie dostarczane stacje robocze będą w sieci z systemem operacyjnym Windows 10 Prof lub równoważ-
ny.

Pytanie nr 7 – dot. Pakietu nr 2
Jak było instalowane poprzednie oprogramowanie antywirusowe.
Odp.: Stacje robocze będą nowe bez instalacji oprogramowania antywirusowego.

Pytanie nr 8 – dot. Pakietu nr 2
Proszę o sprecyzowanie dodatkowych wymagań, które mają zostać zrealizowane podczas wdrożenia.
Odp.:  Zamawiający określi zakres przedmiotu realizacji przedmiotu zamówienia w rozdziale „Realizacja przedmiotu
zamówienia”, wskazując szczegółowe rozwiniecie w dalszych rozdziałach.

Pytanie nr 9 – dot. Pakietu nr 2
Zamawiający oczekuje również przeglądu konfiguracji konsoli zarządzającej ESET. W jakiej wersji działa obecnie zain-
stalowana konsola? W jakiej wersji/w jakich wersjach działa oprogramowanie ESET Endpoint, które jest zarządzane
przez ta konsolę? 
Odp.: Obecnie konsola oraz serwer działają w następujących wersjach:
ESET PROTECT (Server), Version 8.0 (8.0.1258.0)
ESET PROTECT (Web Console), Version 8.0 (8.0.191.0)

Pytanie nr 10 – dot. Pakietu nr 3
W ramach zamówienia Zamawiający zamierza nabyć specjalistyczne czytniki do e-dowodu. Czy zaoferowane czytniki
do e-dowodu mają być nowe, z bieżącej produkcji tj. wyprodukowane nie później niż w 2022 roku?
Odp.: Zamawiający wymaga czytników fabrycznie nowych. Zamawiający nie wymaga roku produkcji.

Pytanie nr 11 – dot. Pakietu nr 1 - STACJA ROBOCZA TYPU 1 - Sekcja "Złącza – panel tylny": 
Czy zamawiający zgodzi się na rezygnację z wymogu dotyczącego wyjścia audio na tylnym panelu obudowy na rzecz
wyjścia audio z przodu obudowy. Z punktu widzenia ergonomii oraz zwyczajowego usytuowania sprzętu komputerowe-
go w obudowie towar (pod biurkiem) umieszczenie portu audio z przodu obudowy jest znacznie korzystniejsze dla
użytkownika. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12 – dot. Pakietu nr 1 - MONITOR TYPU 1 - Sekcja "Wyposażenie" - Głośniki - min. 15W – 2 szt
Czy zamawiający dopuści możliwość realizacji nagłośnienia poprzez głośniki wbudowane w obudowę monitora o mocy
2x 1W? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 13 – dot. Pakietu nr 1 - MONITOR TYPU 2 - Sekcja "Wyposażenie" - Głośniki - min. 15W – 2 szt
Czy zamawiający dopuści możliwość realizacji nagłośnienia poprzez dedykowany, dołączany do obudowy monitora so-
undbar tego samego producenta o mocy 3.6 wat? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 14 – dot. Pakietu nr 1 - MONITOR TYPU 2 - Sekcja "Rozwiązania funkcjonalne" - Pochylenie ekranu
o co najmniej 25 stopni do tyłu i min.5 stopni do przodu.
Czy zamawiający dopuści monito,r który posiada regulację ekranu 21 stopni do tyłu i 5 stopni do przodu? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 15 – dot. Pakietu nr 1 - LAPTOP TYPU 1 - Sekcja "Ekran" - Kontrast min. 800:1 
Czy zamawiający dopuści laptop z kontrastem matrycy na poziomie 700:1. Wiodący producenci matryc LCD w opty-
malny sposób dobierają parametry kontrastu do warunków użytkowania sprzętu komputerowego co powoduje większy
komfort pracy na tymże sprzęcie. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.



Pytanie nr 16 – dot. Pakietu nr 1 - LAPTOP TYPU 2 - Sekcja "Dysk twardy" - Dostępny drugi slot M.2 na dysk
SSD. 
Czy zamawiający dopuści rozwiązanie w którym drugi slot M.2 zastąpiony jest interfejsem SATA do obsługi dysków 2.5
cala. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 17 – dot. Pakietu nr 1 - LAPTOP TYPU 2 - Sekcja "Ekran" - Kontrast min. 800:1
Czy zamawiający dopuści laptop z kontrastem matrycy na poziomie 700:1. Wiodący producenci matryc LCD w opty-
malny sposób dobierają parametry kontrastu do warunków użytkowania sprzętu komputerowego, co powoduje większy
komfort pracy na tymże sprzęcie.
Odp.: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

W załączeniu zmodyfikowany:
- Załącznik Nr 1D do SWZ (dot. Pakietu Nr 4) w zakresie pkt 1; 
- Załącznik Nr 2D do SWZ (dot. Pakietu Nr 4) w zakresie opisu parametrów dla urządzenia skanującego.
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