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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup infrastruktury teleinformatycznej, zakup zestawów komputerowych 

szt. w ramach 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęł

Zamówienia (SIWZ) dot. przedmiotowego postępowania.

Zamawiający przytacza treść zapytań oraz na podstawie art. 38 ust. 2 

Zamówień Publicznych (Dz.U. z 201

odpowiedziach zakresie na podstawie art. 38 ust. 4

 

I) 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,

nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga fabrycznie nowego system nieaktywowanego wcześniej na innym urządzeniu.

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta 

komputera? 

 

Odpowiedź 
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      Otwock, dnia 

                                        - wg rozdzielnika 

                                     (art. 38 ust.  2

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Zakup infrastruktury teleinformatycznej, zakup zestawów komputerowych 

szt. w ramach projektu: "E-usługi w Mieście Otwock"

 

 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków 

dot. przedmiotowego postępowania. 

Zamawiający przytacza treść zapytań oraz na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017, 1579), dalej Ustawy Pzp., udziela wyjaśnień a ponad to w o

podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp., dokonuje modyfikacji SIWZ.

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego 

dzeniu? 

abrycznie nowego system nieaktywowanego wcześniej na innym urządzeniu.

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta 
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nieużywanego oraz nieaktywowanego 

abrycznie nowego system nieaktywowanego wcześniej na innym urządzeniu. 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta 



 
 

Tak 

 

Pytanie 3 

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 

 

Pytanie 4 

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność 

zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura? 

 

Odpowiedź 

Według wszelkich dostępnych środków. 

 

Pytanie 5 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów 

komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru? 

 

Odpowiedź 

Tak, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. 

 

II) 

Pytanie 1 

Ponieważ punktacja w teście PassMark CPU Mark codziennie jest aktualizowana i jest zmienna, czy spełni 

Państwa oczekiwania  procesor Intel Core i5-7400 @ 3.00GHz. 

 



 
Odpowiedź 

Intel Core i5-7400 @ 3.00GHz. nie spełnia naszych wymagań. 

 

III) 

Pytanie 1.  

 

Odpowiedź 

 

Zamawiający modyfikuje pkt. XIII ust. 2) SIWZ o treści: 

„Maksymalny termin wykonania zamówienia jaki może wskazać Wykonawca to 7 dni kalendarzowych”. 

 

Nadając mu następujące brzmienie: 

„Maksymalny termin wykonania zamówienia jaki może wskazać Wykonawca to 7 dni kalendarzowych. 

Minimalny termin wykonania zamówienia jaki może wskazać Wykonawca to 1 dzień kalendarzowy”. 

 

 

Pytanie 2.  

Termin realizacji jest też uwarunkowany od ilości lokalizacji, o których wspomina w SIWZ Zamawiający. 

Czy zamawiający może dołączyć wykaz lokalizacji , do których ma być dostarczony sprzęt? 

 

Odpowiedź 

 

Tak : 

1. Urząd Miasta Otwock, ul. Armii Krajowej 5. 05-400 Otwock  - 25 sztuk  

2. Zarząd Gospodarki Komunalnej, ul. Wawerska 8, 05 – 400 Otwock  - 25 sztuk  



 
3. Oświata Miejska w Otwocku , ul. Johna Lennona 4, 05-400 Otwock 

 

Pytanie 3.  

Czy monitory mają być tego samego producenta co zestawy komputerowe ?  

 

Odpowiedź 

 

Nie ma takiego wymogu.  

 

Pytanie 4  

 

 

Odpowiedź 

 

Zamawiający pozostawia pkt. 6 formularza bez zmian. – z uwzględnieniem odpowiedzi  na pytanie 1 w pkt. V , 

odpowiedź b). 

 

 

 

 



 
 

Pytanie 5 

 

 

 

Odpowiedź 

 

Zamawiający pozostawia zapisy dotyczące warunków gwarancyjno - serwisowych bez zmian.  

 

IV) 

 

Pytanie 1.  

Prosimy o podanie dokładnych adresów miejsca dostawy przedmiotu zamówienia wraz z podaniem liczby 

dostarczanych zestawów 

 

Odpowiedź 



 
Patrz odpowiedź – pkt. III, pytanie 2 

 

 

V) 

 

 

Pytanie 1 

Informujemy, iż według naszej wiedzy firma Microsoft w maju zeszłego roku wycofała się z publikowania 

raportów dotyczących kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility. W 

związku z powyższym prosimy o usunięcie w/w opisu przedmiotu zamówienia.  

 

Odpowiedź 

a) Zamawiający usuwa poniższy zapis z pkt. III SIWZ 

 

Zgodność z systemami 
operacyjnymi i standardami 

Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, 
potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z 
systemami operacyjnym Windows 10 – stosownie do strony Microsoft WHCL  

 

 

b) Zamawiający usuwa poniższy zapis z pkt. 6 Formularza Oferty. Wykonawca nie jest zobowiązany do 

wypełnienia poniższego wskazanego miejsca w wierszu.   

 

Zgodność z systemami 
operacyjnymi i standardami 

Oferowane modele komputerów muszą posiadać 
certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną 
współpracę oferowanych modeli komputerów z 
systemami operacyjnym Windows 10 – stosownie 
do strony Microsoft WHCL  

 
 
.....................(tak/nie) 

 

 

VI) 

 

Zamawiający modyfikuje pkt. XI 1 i 4 SIWZ o treści:  

 

„XI.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 05-400, –

budynek B, pok. nr 1, do dnia 14.06.2018 r., do godziny 10
00

 i zaadresować zgodnie z opisem 

przedstawionym w rozdziale X SIWZ.  



 
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek C, I piętro, pok. 5a, w dniu 14.06.2018 r., o 

godzinie 10
30”

 

 

Nadając mu następujące brzmienie: 

 

„XI.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 05-400, –

budynek B, pok. nr 1, do dnia 15.06.2018 r., do godziny 10
00

 i zaadresować zgodnie z opisem 

przedstawionym w rozdziale X SIWZ.  

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek C, I piętro, pok. 5a, w dniu 15.06.2018 r., o 

godzinie 11
00”

 

 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Pzp., Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i 

modyfikacją Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ 

oraz zamieszcza te informacje na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

 


