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WYJAŚNIENIE TREŚCI  

SPECYFIKACJI  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy: postępowanie numer: D/61/2021, na dostawę sprzętu do realizacji zadań 

związanych z zabezpieczeniem meteorologicznym SZ RP. 

 
Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający 2 Regionalna Baza Logistyczna zawiadamia, że w postępowaniu 

na dostawę sprzętu do realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem meteorologicznym 

SZ RP, wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

następującej treści: 

„Szanowni Państwo, 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ) w zakresie: 

 

1. DOTYCZY załącznika nr 1 do SWZ - OPZ – zadanie 3 

 

Zamawiający w tabeli „Warunki gwarancji” zawarł zapis „Gwarancja producenta świadczona 

na miejscu u klienta” oraz w tabeli „Wsparcie techniczne producenta” - „Możliwość 

sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej 

producenta oferowanego komputera, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej 

komputera oraz warunków gwarancji” 

natomiast w formularzu ofertowym (załącznik nr 3 do SWZ) Zamawiający wymaga, aby to 

Wykonawca zadeklarował „okres dodatkowej gwarancji udzielonej na sprzęt”. 

 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania przez Wykonawców 

gwarancji producenta dla komputera wraz z monitorem obowiązującej na cały 

zaoferowany okres przez Wykonawcę, a nie gwarancji Wykonawcy. Doprecyzowanie 

powyższego zapisu zapewnia równe warunki dla wszystkich podmiotów ubiegających się  

o przedmiotowe zamówienia publiczne, zaś Zamawiającemu da pełną przejrzystość 

prowadzonego postępowania, tym bardziej , że okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów 

oceny ofert. 
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Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił  

wyjaśnienia: 

 

Zgodnie z WYKAZEM OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDÓW SPRZĘTU 

INFORMATYKI I OPROGRAMOWANIA DO STOSOWANIA W RESORCIE OBRONY 

NARODOWEJ Wersja dokumentu: 12.00 Data wersji: 15 styczeń 2021 r. Zamawiający 

potwierdza, że oczekuje zaoferowania od potencjalnych Wykonawców gwarancji producenta 

świadczonej na miejscu u klienta. Dodatkowa gwarancja o której mowa w SWZ mówi  

o dodatkowej gwarancji oferowanej przez Wykonawcę, która jest jednym z kryteriów oceny 

ofert. 

 

2. DOTYCZY SWZ - ROZDZIAŁ XII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

W punkcie 11 ppkt „h” Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą: oświadczenia, z którego 

wynika, które dostawy wykonują poszczególni członkowie konsorcjum – jeżeli dotyczy; 

 

Prosimy o potwierdzenie, że w związku z faktem, że w przedmiotowym postępowaniu 

Zamawiający nie stawia wobec wykonawców warunku udziału dotyczącego doświadczenia w 

realizacji dostaw – zgodnie ze specyfiką przedmiotu zamówienia w sytuacji wspólnego 

ubiegania się o zamówienie w ramach konsorcjum wykonawca nie będzie musiał składać 

powyższego oświadczenia w trybie art. 117 ust 4 Pzp.  

 

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił  

wyjaśnienia: 

 

Zamawiający potwierdza. że w punkcie 11 ppkt „h” Zamawiający wymaga złożenia wraz  

z ofertą: oświadczenia, z którego wynika, które dostawy wykonują poszczególni członkowie 

konsorcjum tylko w przypadku, jeśli dotyczy to Wykonawcy. 

Zamawiający w SWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu wskazał, iż na warunek udziału  

w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wymaga aby system 

zarządzenia jakością Wykonawcy spełniał wymagania zawarte w certyfikacie ISO 9001. 

W związku z powyższym, Wykonawca, którego będzie dotyczyć ta sytuacja będzie musiał 

składać powyższe oświadczenie w trybie art. 117 ust 4 Pzp.  

 

3. DOTYCZY załącznika nr 1 do SWZ - OPZ – zadanie 3 

 

Zamawiający w tabeli „Certyfikaty” dla komputera i monitora wymienia dokumenty, które 

Wykonawca winien złożyć przy dostawie na potwierdzenie spełnienia wymagań. Jednakże  

w przypadku monitora tylko w przypadku części wspomnianych dokumentów Zamawiający 

wymaga ich przy dostawie.  

 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku monitora wymienione dokumenty, takie jak: 

 

 Oświadczenie producenta monitora, potwierdzający, że sprzęt pochodzi z oficjalnego kanału 
dystrybucyjnego producenta, 

 Deklaracja CE wystawiana przez producenta monitora, 
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 Oświadczenie producenta monitora lub jego autoryzowanego i wyłącznego przedstawiciela na 
terenie Polski, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Oferenta lub 
firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem, 
 

Wykonawca w celu spełnienia wymagań również winien złożyć przy dostawie. 

 

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił  

wyjaśnienia: 

Zamawiający potwierdza, że Certyfikaty o których mowa w załączniku nr 1 do SWZ- OPZ 

zadanie nr 3 ppkt. 2 monitor M5 takie jak: 

 Oświadczenie producenta monitora, potwierdzający, że sprzęt pochodzi z oficjalnego 

kanału dystrybucyjnego producenta, 

 Deklaracja CE wystawiana przez producenta monitora, 

 Oświadczenie producenta monitora lub jego autoryzowanego i wyłącznego 

przedstawiciela na terenie Polski, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków 

gwarancyjnych Oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie 

zobowiązania związane z serwisem, 

 

Wykonawca złoży przy dostawie Sprzętu. 

 

4. DOTYCZY załącznika nr 1 do SWZ - OPZ – zadanie 3: Stacja robocza (mini tower) 

SD (bdf) - KARTA GRAFICZNA (niezintegrowana): 

Zamawiający stawia zapis: Wymagane nie mniej niż 2 wyjścia cyfrowe – DisplayPort, HDMI 

2.0b w dowolnej konfiguracji ilościowej pod warunkiem dostarczenia adaptera 

umożliwiającego jednoczesne podłączenie min. 2 monitorów w tym jednego ze złączem DVI. 

 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby karta graficzna posiadała co najmniej 

2 złącza cyfrowe w dowolnej konfiguracji oraz, że w przypadku zaoferowania karty graficznej 

posiadającej jedno złącze DVI, Zamawiający nie wymaga adaptera. 

Prosimy również o potwierdzenie, że wymóg dołączenia adaptera dotyczy sytuacji kiedy 

zaoferowana przez Wykonawcę karta graficzna nie posiada złącza DVI. 

 

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił  

wyjaśnienia: 

Zamawiający potwierdza, że wymaga aby karta graficzna posiadała co najmniej 2 złącza 

cyfrowe w dowolnej konfiguracji oraz, że w przypadku zaoferowania karty graficznej 

posiadającej jedno złącze DVI, Zamawiający nie wymaga adaptera. Zamawiający potwierdza, 

że wymóg dołączenia adaptera dotyczy sytuacji kiedy zaoferowana przez Wykonawcę karta 

graficzna nie posiada złącza DVI. 

 

5. DOTYCZY załącznika nr 1 do SWZ - OPZ – zadanie 3: Stacja robocza (mini tower) 

SD (bdf) - CERTYFIKATY: 
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Zamawiający stawia wymóg: Wykonawca dołączy do oferty link do strony internetowej 

producenta komputera zawierającej dokumentację techniczną która musi potwierdzać 

wymagane cechy wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia (opis obudowy i płyty 

głównej), oraz w czytelny sposób przedstawia opis oraz metodologię i schematy wymiany 

poszczególnych komponentów komputera co najmniej: procesor, dysk twardy, pamięć RAM, 

płyta główna oraz karty rozszerzeń. 

Wymienione przez Zamawiającego komponenty z uwagi na uproszczenie i oszczędności 

produkcji komputerów są komponentami uniwersalnymi i tożsamymi w różnych produktach 

producentów komputerów. Natomiast same komputery z danej rodziny różnią się jedynie 

rozmiarami obudowy z uwagi na ich zastosowanie i/lub możliwości dalszej rozbudowy, a sama 

procedura montażu wymienionych podzespołów jest identyczna zarówno w małych stacjach 

nabiurkowych jak i tych większych, które użytkownik może postawić np. na podłodze.  

Z uwagi na powyższe prosimy o potwierdzenie, że spełniającym wymaganie będzie podanie 

linku do strony internetowej producenta komputera zawierającej dokumentację techniczną dla 

rodziny oferowanego komputera, bez względu na typ obudowy, która potwierdzi wymagane 

cechy wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia (opis obudowy i płyty głównej), oraz 

w czytelny sposób przedstawi opis oraz metodologię i schematy wymiany poszczególnych 

komponentów komputera dla co najmniej: procesora, dysku twardego, pamięci RAM, płyty 

głównej oraz kart rozszerzeń. 

 

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił  

wyjaśnienia: 

Zamawiający potwierdza że spełniającym wymaganie będzie podanie linku do strony 

internetowej producenta komputera zawierającej dokumentację techniczną dla rodziny 

oferowanego komputera, bez względu na typ obudowy, która potwierdzi wymagane cechy 

wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia (opis obudowy i płyty głównej), oraz w 

czytelny sposób przedstawi opis oraz metodologię i schematy wymiany poszczególnych 

komponentów komputera dla co najmniej: procesora, dysku twardego, pamięci RAM, płyty 

głównej oraz kart rozszerzeń. 

 

 

6.DOTYCZY ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SWZ – wzór umowy. 

 

W paragrafie 5 punkt 3 Zamawiający zawarł zapis: 

Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, 

Zamawiającemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z gwarancji producenta sprzętu 

dostarczanego w ramach niniejszej Umowy. Wykonawca wyda Zamawiającemu wraz z 

przedmiotem Umowy dokument gwarancyjny zawierający oświadczenie gwarancyjne 

producenta sprzętu. 

Prosimy o potwierdzenie, że na spełnienie powyższego wymogu  Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca przedstawił oświadczenie Producenta oferowanego sprzętu lub jego 

Autoryzowanego Przedstawiciela na terenie RP potwierdzającego, że przedmiot umowy 

(sprzęt) objęty jest gwarancją Producenta na zaoferowany przez wykonawcę okres. 

 



RBL-5 Strona 5 
 

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił  

wyjaśnienia: 

Zamawiający informuje, że nie wymaga, aby Wykonawca przedstawił oświadczenie 

Producenta oferowanego sprzętu lub jego Autoryzowanego Przedstawiciela na terenie RP 

potwierdzającego, że przedmiot umowy (sprzęt) objęty jest gwarancją Producenta na 

zaoferowany przez wykonawcę okres. 

 

6.DOTYCZY ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SWZ – wzór umowy. 

 

W § 5 GWARANCJA i RĘKOJMIA, pkt 17 Zamawiający zawarł zapis:  

W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających z gwarancji lub 

rękojmi, Zamawiający (zachowując jednocześnie wszelkie uprawnienia do naliczania kar 

umownych i uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi), ma prawo zlecić usunięcie wady 

określanej w „Protokole reklamacji” podmiotowi trzeciemu, bez uzyskania uprzedniej 

odrębnej zgody sądu na co Wykonawca wyraża zgodę, obciążając wszelkimi powstałymi z tego 

tytułu kosztami Wykonawcę oraz potrącić te koszty z należnego Wykonawcy wynagrodzenia 

oraz zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

Natomiast w załączniku nr 1 OPZ stawia wymaganie dostarczenia przy dostawie oświadczenia 

producenta komputera, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych 

Oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z 

serwisem. 

 

Wykonawca składając powyższe oświadczenie (wymagane w OPZ) zapewnia Zamawiającemu 

wiele dróg, którymi Zamawiający może otrzymać wsparcie serwisowe zapewniające usunięcie 

wad i usterek oferowanego sprzętu w całym okresie oferowanej gwarancji. W takiej sytuacji 

zgłaszanie usunięcia wad sprzętu podmiotowi trzeciemu może skutkować niepotrzebnym 

wydłużeniem usunięcia tychże, a nawet w przypadku nieznajomości przez podmiot trzeci 

zaoferowanego rozwiązania (komputera, monitora) jego uszkodzeniem. Z uwagi na powyższe 

prosimy o zmianę zapisu na:  

W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających z gwarancji lub 

rękojmi, Zamawiający (zachowując jednocześnie wszelkie uprawnienia do naliczania kar 

umownych i uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi), ma prawo zlecić usunięcie wady 

określanej w „Protokole reklamacji” Producentowi lub autoryzowanemu partnerowi 

serwisowemu Producenta sprzętu (…) 

 

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił  

wyjaśnienia: 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez potencjalnego Wykonawcę. 

 

7.DOTYCZY ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SWZ – wzór umowy § 15 SZKOLENIE 
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Z uwagi iż załącznik nr 6 – wzór umowy – dotyczy całości oferowanego sprzętu (tj. części 1-

3) paragraf § 15 SZKOLENIE należało by rozumieć tak, że określa on warunki i specyfikę 

szkoleń dla części 1-3. Natomiast w SWZ w rozdziale III, punkt 13 „Wymagania dodatkowe 

dotyczące przedmiotu zamówienia”, ppkt 13.5 Zamawiający wskazuje, że ww. szkolenia 

dotyczą tylko części 1 oraz 2.  

Z uwagi na powyższe prosimy o potwierdzenie, że § 15 SZKOLENIE w załączniku nr 6 – wzór 

umowy – dotyczy części 1 i 2 niniejszego postępowania. 

 

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił  

wyjaśnienia: 

 

Zamawiający potwierdza, iż  § 15 SZKOLENIE dotyczy zadania nr 1 i nr 2. 

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SWZ.  

 

8.DOTYCZY ZAŁĄCZNIKA NR 3A do SWZ – PARAMETRY TECHNICZNE 

URZĄDZEŃ  I OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ 

 

Dla zadania 3 w tabeli „Wyposażenie” Zamawiający wymaga: 

 

1.  Wyposażenie:  klawiatura USB w układzie US QWERTY; 

 mysz optyczna USB, dwuprzyciskowa z rolką (scroll). 

Powyższe wyposażenie: 

 nie stanowi kompletu, a oddzielne pozycje handlowe, z 

których każda powinna posiadać Jednolity Indeks 

Materiałowy, oznaczenie i kod producenta oraz 

występować jako oddzielna pozycja formularza 

cenowego; 

 -nie jest wyszczególniane w Karcie Sprzętu dla danego 

urządzenia. 

TAK/NIE* 

** 

 

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z wymaganiem, iż dla pozycji tabeli, którą zamawiający 

oznaczył jako ta, którą należy wypełnić poprzez wpisanie parametru (**wpisać parametr) 

należy w ww. tabeli prócz wartości (funkcjonalności) oferowanej w przypadku klawiatury 

oraz myszy podać również oznaczenie i kod producenta. 

 

Prosimy o potwierdzenie, że aby uzyskać wymaganą oddzielną pozycję formularza cenowego 

dla klawiatury i myszki należy skopiować i powielić wiersz z pozycji „1” w celu uzyskania 

tabeli  jak poniżej:  

 

Lp. 

 

Przedmiot 

zamówienia 

 

JM 
Ilość 

gwarantowana 

Ilość 

opcjonalna 

RAZEM 

ilość 

Cena 

jedn. 

netto 

Wartość 

netto 

VAT 

Wartość 

brutto % 

wartość 

podatku 

VAT 

1 

Stacja 

robocza (mini 

tower) - SD 

szt. 20 10 30      
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1.a Klawiatura szt. 20 10 30      

1.b Mysz szt. 20 10 30      

2 Monitor M5 szt.  40 20 60      

 

RAZEM 

 
 XX   

 

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił  

wyjaśnienia: 

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z wymaganiem, iż dla pozycji tabeli, którą oznaczono 

jako ta, którą należy wypełnić poprzez wpisanie parametru (**wpisać parametr) należy w ww. 

tabeli prócz wartości (funkcjonalności) oferowanej w przypadku klawiatury oraz myszy podać 

również oznaczenie i kod producenta.  

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SWZ, która uwzględnieni w formularzu 

ofertowym oddzielne pozycje na klawiaturę i myszkę w zadaniu nr 3. 

 

9.DOTYCZY ZAŁĄCZNIKA NR 3A do SWZ – PARAMETRY TECHNICZNE 

URZĄDZEŃ  I OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ 

 

Zamawiający wymaga, aby wypełniając tabelę parametrów technicznych oferowanego sprzętu 

podać wartości (funkcjonalności) oferowane.  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje aby wykonawca w prawej kolumnie 

wskazał faktyczne parametry oferowanego sprzętu w odniesieniu do parametrów minimalnych 

oraz w przypadku wskazanych podzespołów (tj.: płyty głównej, procesora, pamięci, dysków 

twardych, zasilaczy i kart sieciowych) podał również oznaczenie i kod producenta.  

 

 

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił  

wyjaśnienia: 

Zamawiający potwierdza, że oczekuje aby wykonawca w prawej kolumnie wskazał faktyczne 

parametry oferowanego sprzętu w odniesieniu do parametrów minimalnych oraz w przypadku 

wskazanych podzespołów (tj.: płyty głównej, procesora, pamięci, dysków twardych, zasilaczy 

i kart sieciowych) podał również oznaczenie i kod producenta.  

 

10. DOTYCZY OPZ – zadanie 3 Stacja robocza (mini tower) SD (bdf) - PROCESOR 

Zamawiający zawarł wymóg:  

2.  Procesor: Komputer powinien osiągać w teście wydajności SysMark2018 

Overall performance wynik 1710 pkt. (oprogramowanie testujące 

musi być zainstalowane na dysku oferowanym lub identycznym z 

oferowanym, przy rozdzielczości 1920x1080 pikseli i włączonych 

wszystkich zainstalowanych urządzeniach). 
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Potwierdzeniem spełnienia tego wymogu będzie wydruk z 

przeprowadzonych testów potwierdzający, że procesor w 

oferowanej konfiguracji komputera osiągnął wymagany wynik. 

Testy powinny być potwierdzone przez przedstawiciela 

producenta komputera w Polsce. 

Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu 

przy dostawie. 

Testy dla oferowanego modelu stacji roboczej w oferowanej 

konfiguracji muszą być opublikowane i ogólnie dostępne na 

stronie 

https://results.bapco.com/results/benchmark/sysmark_2018 

najpóźniej w dniu składania ofert - Wykonawca złoży dokument 

potwierdzający spełnianie wymogu, tj. wydruk z ww. strony 

internetowej potwierdzający, że oferowany model stacji roboczej 

w oferowanej konfiguracji umożliwia osiągniecie powyższego 

wyniku. 

 

Z uwagi na wydłużony przez obecną sytuację pandemiczną czas produkcji i dostaw sprzętu 

komputerowego oraz czas wymagany na opublikowanie testów na stronie prosimy o 

dopuszczenie spełnienia powyższego wymagania jeśli Wykonawca dostarczy ww. dokumenty  

przy dostawie tj.  

 

 Wymagane testy potwierdzone przez przedstawiciela producenta komputera w Polsce. 

 Wydruk ze strony potwierdzający, że testy dla oferowanego modelu stacji roboczej w 
oferowanej konfiguracji są opublikowane i ogólnie dostępne na stronie 
https://results.bapco.com/results/benchmark/sysmark_2018   

 

natomiast do oferty załączy oświadczenie producenta potwierdzające osiągniecie przez 

oferowany komputer w ww. teście wyniku co najmniej na poziomie 1710 pkt. Jednocześnie 

prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zrezygnuje z wymogu aby testy dla oferowanego 

modelu stacji roboczej w oferowanej konfiguracji były opublikowane i ogólnie dostępne na 

stronie https://results.bapco.com/results/benchmark/sysmark_2018 przed dniem składania 

ofert. 

 

 

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił  

wyjaśnienia: 

 

Zamawiający potwierdza, że dopuszcza spełnienie wymagania, jeśli wykonawca dostarczy 

dokumenty przy dostawie tj. 

 Wymagane testy potwierdzone przez przedstawiciela producenta komputera w Polsce. 

 

Zamawiający informuje iż podtrzymuje, że na przedmiotowy środek dowodowy (do oferty) 

żąda złożenia w zakresie zadania nr 3 komputer stacjonarny mini tower SD, dla procesora tj.: 

 

 Wydruk ze strony potwierdzający, że testy dla oferowanego modelu stacji roboczej  

w oferowanej konfiguracji są opublikowane i ogólnie dostępne na stronie 

https://results.bapco.com/results/benchmark/sysmark_2018
https://results.bapco.com/results/benchmark/sysmark_2018
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https://results.bapco.com/results/benchmark/sysmark_2018  przed dniem składania 

ofert. 

Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą zamiast wydruku ze strony potwierdzający, że 

testy dla oferowanego modelu stacji roboczej w oferowanej konfiguracji są opublikowane i 

ogólnie dostępne na stronie https://results.bapco.com/results/benchmark/sysmark_2018  przed 

dniem składania ofert, oświadczenia producenta potwierdzającego osiągniecie przez oferowany 

komputer w teście wydajności SysMark2018 Overall performance wynik co najmniej na 

poziomie 1710 pkt.  

W przypadku złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia producenta 

potwierdzającego osiągniecie przez oferowany komputer w teście wydajności SysMark2018 

Overall performance wynik co najmniej na poziomie 1710 pkt., Wykonawca, z którym 

zostanie podpisana umowa jest zobowiązany dostarczyć najpóźniej w dniu dostawy Wydruk 

ze strony potwierdzający, że testy dla oferowanego modelu stacji roboczej w oferowanej 

konfiguracji są opublikowane i ogólnie dostępne na stronie 

https://results.bapco.com/results/benchmark/sysmark_2018. Testy dla oferowanego modelu 

stacji roboczej w oferowanej konfiguracji muszą być opublikowane i ogólnie dostępne na 

stronie https://results.bapco.com/results/benchmark/sysmark_2018 przed dniem dostawy. 

 

 

11. DOTYCZY SWZ ROZDZIAŁ IV - TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA 

ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający w SWZ ROZDZIAŁ IV - TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: - do dnia 30 listopada 2021 r. 

natomiast w ROZDZIALE XV OPIS KRYTERIÓW I ICH WAG ORAZ SPOSOBU OCENY 

OFERT pkt, wiersz „1.3. termin realizacji zamówienia gwarantowanego = 20%.” wskazuje:  

 

Pod powyższym należy rozumieć zrealizowanie zamówienia w zakresie ilości gwarantowanych 

w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej (ilość dni kalendarzowych liczonych od daty 

zawarcia umowy, jednak w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych) jednak nie 

dłuższym niż 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy i nie później niż do 30.11.2021 

r. (w zależności od tego, który z ww. terminów upływa wcześniej). 

 

Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną, która mocno komplikuje zarówno proces produkcji 

jak i czasy dostaw sprzętu elektronicznego, który jest częścią składową  oferowanych 

komputerów (przede wszystkim dyski, pamięci) prosimy o wydłużenie minimalnego terminu 

realizacji dostaw do 30 dni kalendarzowych. Zmiana ta pozwoli zabezpieczyć interes 

Wykonawców, z uwagi iż jest to parametr punktowany do oceny ofert, ale również 

Zamawiającego, który tym samym uniknie ewentualnych problemów z opóźnieniem realizacji 

zamówienia. 

 

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił  

wyjaśnienia: 

 

Zamawiający  nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez potencjalnego Wykonawcę.  

 

https://results.bapco.com/results/benchmark/sysmark_2018
https://results.bapco.com/results/benchmark/sysmark_2018
https://results.bapco.com/results/benchmark/sysmark_2018
https://results.bapco.com/results/benchmark/sysmark_2018
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12. DOTYCZY SWZ ROZDZIAŁ VI - KWALIFIKACJA PODMIOTOWA 

WYKONAWCÓW – PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ INFORMACJA O 

WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Zamawiający w punkcie 3.4. niniejszego rozdziału dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej – wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku aby: 

a) system zarządzenia jakością Wykonawcy spełniał wymagania zawarte w certyfikacie ISO 

9001. 

Dodatkowo w załączniku OPZ dla zadania 3 tj. komputerów i monitorów zamawiający 

wymaga: 

 Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta stacji roboczej obejmujący proces projektowania i 
produkcji 

 Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz 
posiadać autoryzacje producenta komputera 

 Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta monitora 

 Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz 
posiadać autoryzację producenta monitora 

 

Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie certyfikatu ISO 9001 dla Wykonawcy jest omyłką 

pisarską, a Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie certyfikatów ISO 9001 dla 

Producenta i Autoryzowanego Partnera Serwisowego oferowanego sprzętu, tj:  

 

 Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta stacji roboczej obejmujący proces projektowania i 
produkcji 

 Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz 
posiadać autoryzacje producenta komputera 

 Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta monitora 

 Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz 
posiadać autoryzację producenta monitora 

 

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił  

wyjaśnienia: 

Zamawiający potwierdza, że certyfikat ISO dla Wykonawcy nie jest omyłką pisarską i 

Zamawiający wymaga na warunek udziału w postępowaniu dotyczącym zdolności technicznej 

bądź zawodowej powyższego dokumentu wraz z ofertą. W załączniku do SWZ (OPZ dla 

zadania nr 3) Zamawiający wymaga certyfikatów ISO przy dostawie. 

 

13. DOTYCZY załącznik nr 1 - OPZ – zadanie 3 Stacja robocza (mini tower) SD (bdf) - 

ERGONOMIA: 

Zamawiający w niniejszym załączniku w punkcie „Ergonomia” dla zadania 3 stawia wymóg: 

Głośność jednostki centralnej w oferowanej konfiguracji mierzona zgodnie z normą ISO 7779 

oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego 

(WORK), wynosząca maksymalnie 22 dB - Wykonawca złoży, oświadczenie producenta wraz z 

raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę w zakresie ISO 

7779. W przypadku, gdy w konfiguracji występuje niezintegrowana karta graficzna głośność 

jednostki centralnej w oferowanej konfiguracji, mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz 

wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego 
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(WORK) nie może wynosić więcej niż 24 dB - Wykonawca złoży, oświadczenie producenta wraz 

z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę w zakresie ISO 

7779 przy dostawie” 

 

Natomiast w załączniku nr 3A do SWZ widniejsze zapis: 

Głośność jednostki centralnej w oferowanej konfiguracji mierzona zgodnie z normą ISO 7779 

oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego 

(WORK), wynosząca maksymalnie 22 dB. Wykonawca złoży, oświadczenie producenta wraz z 

raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę w zakresie ISO 

7779 przy dostawie. W przypadku, gdy w konfiguracji występuje niezintegrowana karta 

graficzna głośność jednostki centralnej w oferowanej konfiguracji, mierzona zgodnie z normą 

ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku 

twardego (WORK) nie może wynosić więcej niż 24 dB. Wykonawca złoży, oświadczenie 

producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną 

jednostkę w zakresie ISO 7779. 

Prosimy zatem o potwierdzenie, że ww. oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym 

wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę w zakresie ISO 7779 Wykonawca 

dostarczy przy dostawie. 

 

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił  

wyjaśnienia: 

 

Zamawiający informuje, że dokumenty o których mowa należy dostarczyć przy dostawie 

sprzętu. 

 

 

WNIOSEK II: 

„Szanowni Państwo, 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ) w zakresie: 

 

 

1. DOTYCZY załącznika nr 1 do SWZ - OPZ – zadanie 3 – KARTA GRAFICZNA 

 

Zamawiający zawarł zapis: 

 
Karta graficzna: d) Grafika niezintegrowana, z własną pamięcią 2 GB DDR3, powinna umożliwiać 

pracę dwumonitorową ze wsparciem dla HDMI v1.4, ze sprzętowym wsparciem 

DirectX 12, o maksymalnej rozdzielczości 1920x1080 px @ 60 Hz (cyfrowo) na 

każdym podłączonym monitorze. 

Wymagane nie mniej niż 2 wyjścia cyfrowe – DisplayPort, HDMI 2.0b w 

dowolnej konfiguracji ilościowej pod warunkiem dostarczenia adaptera 

umożliwiającego jednoczesne podłączenie min. 2 monitorów w tym jednego ze 

złączem DVI. 
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Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści kartę graficzną niezintegrowaną 

posiadającą trzy wyjścia cyfrowe – 1x DisplayPort, 2x miniDisplayPort wraz z adapterem 

umożliwiającym jednoczesne podłączenie min. 2 monitorów w tym jednego ze złączem DVI, 

spełniającą pozostałe wymagane parametry? 

 

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił  

wyjaśnienia: 

Zamawiający potwierdza, że dopuszcza kartę graficzną proponowaną przez potencjalnego 

Wykonawcę.  

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SWZ. 

 

2. DOTYCZY załącznik nr 7 do SWZ - wzór gwarancji przetargowej 

 

Prosimy o potwierdzenie, że załączony do SWZ wzór gwarancji przetargowej (załącznik nr 7 

do SWZ) ma charakter informacyjny (przykładowy), a Zamawiający dopuści gwarancję 

ubezpieczeniową zapłaty wadium wystawioną  na standardowym wzorze danego 

ubezpieczyciela, na  warunkach zawartych w SWZ  oraz o treści zgodnej z ustawą Prawa 

Zamówień Publicznych. 

 

 Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił  

wyjaśnienia: 

Wzór gwarancji przetargowej załączony do SWZ(załącznik nr 7 do SWZ) nie stanowi jedynie 

charakteru informacyjnego. Powinien być użyty przez Wykonawcę w trakcie postępowania. 

Ewentualnie gwarancja przedstawiona przez Wykonawcę powinna odpowiadać wszystkim 

warunkom gwarancji zawartej w treści wzoru gwarancji. 

 

3. DOTYCZY załącznik nr 7 do SWZ - wzór gwarancji przetargowej  

W załączniku nr 7 do SWZ GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) w § 4 (Tryb 

realizacji Gwarancji) jest zapis  punkcie nr 2:  

Tryb realizacji Gwarancji jest następujący: 

2) żądanie zapłaty zawierać będzie oświadczenie, że kwota roszczenia jest należna 

Beneficjentowi i że zaistniało przynajmniej jedno ze zdarzeń określonych w § 2 pkt. 1 i będzie 

wskazywać nr konta, na które należy przelać żądaną kwotę; 

 

Prosimy o potwierdzenie, iż punkt ten powinien brzmieć 

2) żądanie zapłaty zawierać będzie oświadczenie, że kwota roszczenia jest należna 

Beneficjentowi i że zaistniało przynajmniej jedno ze zdarzeń określonych w § 2 ust. 1 i będzie 

wskazywać nr konta, na które należy przelać żądaną kwotę; 
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Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił  

wyjaśnienia: 

 

Zamawiający potwierdza iż punkt powinien brzmieć: 

„ żądanie zapłaty zawierać będzie oświadczenie, że kwota roszczenia jest należna 

Beneficjentowi i że zaistniało przynajmniej jedno ze zdarzeń określonych w § 2 ust. 1 i będzie 

wskazywać nr konta, na które należy przelać żądaną kwotę.” 

 

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SWZ. 

 

WNIOSEK III: 

Szanowni Państwo,  

  

Pytania do Zadania nr 1. 

  

Pytanie 1. Dotyczy OPZ, pkt. 1, ppkt. b). Czy Zamawiający może wyjaśnić na czym ma 

polegać automatyczny pomiar kątów położenia balonu przez teodolit?. Czy może chodzić to u 

automatyczne przekazywanie kątów położenia balonu do aplikacji na laptopie?.   

 

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił  

wyjaśnienia: 

 

 Automatyczny pomiar kątów ma polegać na tym, że osoba prowadząca pomiar nie musi 

odczytywać zmierzonych kątów azymutu i elewacji. Odczyt i rejestrację pomiarów 

automatycznie prowadzi urządzenie zapisując je w pamięci wewnętrznej i/lub przesyła do 

komputera. 

 

Pytanie 2.  Dotyczy OPZ, pkt. 1, ppkt. l). Czy Wykonawca ma dostarczyć środki transportu 

według jednego z podanych tam wariantów, czy dla obu wariantów?. W przypadku realizacji 

obu wariantów transportu, skrzyń transportowych dedykowanych do transportu teodolitu ma 

być dwie czy wystarczy jedna?.  

 

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił  

wyjaśnienia: 

W zapisie zawartym w pkt. 1), ppkt. l. została zawarta treść „przygotowanie do transportu ma 

zapewnić dwie niżej wymienione możliwości”: W związku z powyższym: ma zapewnić 

możliwość transportu opisanego w WARIANCIE nr 1 oraz w WARIANCIE nr 2. 

W zakresie drugiej części zapytania: wystarczy jedna skrzynia opisana w WARIANCIE 1 - 

która ma zapewnić transport kompletnego systemu, łącznie ze środkami transportu opisanymi 

w WARIANCIE nr 2. 

 

  

Pytanie 3. Dotyczy OPZ, pkt. 1, ppkt. l). Jak należy rozumieć kolor „khaki” tam wymieniony?. 

Czy spełnia te wymagania kolor szaro zielony?. Jeżeli nie to czy Zamawiający dopuści skrzynię 
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transportową, dedykowaną do transportu teodolitu w kolorze szaro zielonym ze wstawkami w 

kolorze czarnym?. Wentyl i kółka?.   

 

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił  

wyjaśnienia: 

Uszczegółowiając pojęcie „kolor khaki” – zaleca się zastosowanie barwy RAL6003 lub 

zbliżonej (matowej). 

 

  

Pytanie 4. Dotyczy OPZ, pkt. 1, ppkt. l). Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym 

skrzynia transportowa do przechowywania teodolitu nie będzie wyposażona w kółka i zawór 

odpowietrzający?. Producent oferowanego teodolitu nie widzi potrzeby wyposażania swojego 

wyrobu w kółka, ponieważ ze względu na rozmiary i wagę skrzynia ta z przyrządem i 

akcesoriami w środku może być noszona w jednym ręku przez Użytkownika, po jej 

przetransportowaniu do miejsca dyslokacji w wymaganej w specyfikacji większej skrzyni 

transportowej wyposażonej w kółka, umożliwiające toczenie tej skrzyni po powierzchni drogi 

i zawór odpowietrzający.    

 

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił  

wyjaśnienia: 

Zamawiający informuje, że podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ. Jednocześnie informuje,  

że dopuszcza zastosowanie skrzyni transportowej dedykowanej do teodolitu przez producenta  

(nie posiadającej kółek i zaworu odpowietrzającego) jeśli jego waga z zawartością nie 

przekracza dopuszczalnych w normach wartości przy przenoszeniu jej przez jedną dorosłą 

osobę w jednym ręku. Dopuszcza się również nie stosowanie zaworu odpowietrzającego   

w ww. skrzyni, jeśli jej parametry konstrukcyjne (potwierdzone przez producenta) nie 

powodują występowania znacznej różnicy ciśnień uniemożliwiających swobodne jej otwarcie, 

przy czym nie może to powodować obniżenia szczelności skrzyni.  

 

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SWZ. 

  

Pytanie 5. Dotyczy OPZ, pkt. 1, ppkt. m). Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym 

zasadnicze zasilanie teodolitu następuje z baterii, natomiast do zestawu jest dołączona 

ładowarka do tej baterii z sieci energetycznej 110 V/60 Hz i 230V/50 Hz z automatycznym 

wykrywaniem napięcia?.   

 

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił  

wyjaśnienia: 

 

Zamawiający informuje, że podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ. Jednocześnie informuje,  

że dopuszcza rozwiązanie systemu zasilania, w którym zasadniczym źródłem energii dla 

teodolitu jest wymienny akumulator w zestawie z dołączoną ładowarką. Wymiana akumulatora 

na zapasowy nie może powodować utraty danych zapisanych w urządzeniu. Przy poprawnej 

eksploatacji nie może również wystąpić sytuacja, aby doszło do wyłączenia urządzenia w 

trakcie realizacji pomiarów.   

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SWZ. 
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Pytania do Zadania nr 2.  

 

Pytanie 6. Dotyczy OPZ, pkt. 1, ppkt. j). Jak należy rozumieć kolor „khaki” tam wymieniony?. 

Czy spełnia te wymagania kolor zielony?.  

 

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił  

wyjaśnienia: 

Uszczegółowiając pojęcie „kolor khaki” – zaleca się zastosowanie barwy RAL6003 lub 

zbliżonej (matowej). 

 

  

Pytanie 7. Dotyczy OPZ, pkt. 1, ppkt. j). Jakie elementy mają być umieszczone w skrzyni 

transportowej, a jakie i w jakich ilościach w plecaku transportowym?. Informacja ta jest 

niezbędna do doboru odpowiedniej wielkości tych pojemników.  

 

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił  

wyjaśnienia: 

 

 Zamawiający informuje, że podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ. Jednocześnie informuje,  

że skrzynia transportowa ma umożliwiać transport całości kompletnego urządzenia (zestawu), 

wraz z kilkunastoma sondami i balonami sondażowymi. Plecak ma być dołączony (i 

umieszczony w skrzyni) oraz ma zapewniać możliwość przenoszenia całości urządzenia 

(zestawu), tj. laptopa z osprzętem peryferyjnym oraz radiomodem, okablowaniem antenowym 

i anteną oraz kilkoma sondami i balonami sondażowymi. Dopuszcza się zastosowanie 

dodatkowego przenośnego pokrowca do przenoszenia  elementów, których wymiary nie dadzą 

możliwości umieszczenia w plecaku. 

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SWZ 

 

Pytania do SWZ.  

 

Pytanie 8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 12 tysięcy zł dla zadania nr 1 

i 29 tysięcy zł dla zadania nr 2, czyli w proporcji 1:2,42. Natomiast dla wykazania sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej dla tych samych zadań ta proporcja jest 1: 22,5. Czy 

Zamawiający może zweryfikować wymagania ekonomiczne lub finansowe dla zadania nr 2, 

których wartość jest w naszej ocenie kilkukrotnie zawyżona?.   

 

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił  

wyjaśnienia: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień dokonał stosownych zmian 

treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu.  

Zgodnie z art. 137 ust. 5 ustawy PZP udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania nie może nastąpić przed publikacją ogłoszenia. 

 

                            

                       KOMENDANT 

                                                                                           /-/   wz. płk Andrzej MAGIERA 


