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Numer referencyjny:  ZZP.261.23.2018      Kraków, 13.07.2018 r. 

 

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 

 

Dotyczy postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. 1579 z późn. zm) pn.: „Zakup sprzętu 

komputerowego i oprogramowania i innych urządzeń”. 

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi zapisów „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (SIWZ), 

Polskie Wydawnictwo Muzyczne wyjaśnia: 

 

Pytanie 1 

W związku z ogłoszonym postępowaniem na Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania zwracam się  

z zapytaniem dotyczącym karty graficznej w notebooku Dell Vostro 5471. W opisie przedmiotu zamówienia,  

w dodatkowych wymaganiach jest informacja, karta graficzne NVIDIA (dedykowana). Z informacji 

zamieszczonych przez producenta wynika że model ten jest dostępny z takimi oto kartami graficznymi: 

Karta graficzna 

Układ Intel® HD 620 ze współużytkowaną pamięcią graficzną 

Karta graficzna AMD Radeon 530 z 2 GB/4 GB pamięci vRAM GDDR5  

(…) 

Czy zamawiający zrezygnuje z zapisu o konieczności posiadania karty NVIDIA? 

 

Odpowiedź 1  

Dotyczy zadania 1 poz. 3 

Zamawiający dopuszcza, aby komputer przenośny posiadał w/w kartę graficzną. W związku z powyższym zmianie 

ulega wiersz 8 tabeli „dodatkowe wymagania” w sposób następujący: 

8. Dodatkowe wymagania Karta graficzna Intel Graphics lub AMD Radeon (dedykowana) 

 

 

Pytanie 2 

Nawiązując do przetargu "Zakup Sprzętu komputerowego i oprogramowania i innych urządzeń", chcę zapytać 

na jaki okres czasu chcecie Państwo kupić serwis dla Access point i na jaki okres chcecie Państwo kupić serwis 

dla Switch? 

 

Odpowiedź 2 

Dotyczy zadania 4 

Zamawiający informuje, że wymagany okres serwisu dla Access pointów i serwisu dla Switchy wynosi 3 lata. 

Wykonawca zobowiązany jest wliczyć cenę serwisu w podanym okresie w cenę jednostkową produktów. 

 

Pytanie 3 

3.1. Pytanie do zadania 6 – Zamawiający w poz. 2 podał warunki równoważności dla oprogramowania 

przewyższające swoją funkcjonalnością oprogramowanie MS Office Home & Business. W punkcie 7 Zamawiający 

wymaga zintegrowanego pakietu aplikacji biurowych, w skład którego wchodzi m.in. narzędzie do tworzenia 

drukowanych materiałów informacyjnych, których nie ma w MS Office Home & Business, a który znajduje się 

m.in. w oprogramowaniu MS Office 2016 Standard.  
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W związku z czym z wracam się z prośbą o wyjaśnienie, których z pakietów biurowych będzie dla Zamawiającego 

odpowiedni czy MS Office H&B czy MS Office Standard. 

 

3.2. W poz. 4 – Czy Zamawiający przewiduje zakup licencji dostępowych CAL, jeżeli tak to w jakiej ilości?  

3.3. W poz. 4 zamawiający wymaga aby warunki licencjonowania zezwalały na korzystanie na maszynie wirtualnej 

posiadającej 8 rdzeni oraz zmianę wersji systemu operacyjnego na niższą z zachowaniem wsparcia technicznego 

oraz przeniesienie licencji systemu operacyjnego na inny fizyczny serwer. Czy w związku z powyższym 

zamawiający oczekuje zaoferowania 16 licencji na 16 rdzeni czy 16 licencji na 2 rdzenie? 

 

Odpowiedź 3 

Dotyczy zadania 6   

3.1.  Zamawiający w poz. 1 (Microsoft Office 365 Business lub równoważny) usuwa pkt. 7 ppkt e o brzmieniu 

„Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych” oraz cały pkt. 11. 

W poz. 2 (Licencja oprogramowania biurowego Microsoft Office Home & Business 2016 w polskiej wersji 

językowej lub produkt równoważny) Zamawiający usuwa z pkt 7 zdanie o brzmieniu „Narzędzie do tworzenia 

drukowanych materiałów informacyjnych” oraz cały pkt. 12. 

3.2 Nie, Zamawiający nie  przewiduje zakupu licencji CAL 

3.3. Zamawiający z poz. 3 (Licencja oprogramowania systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2016 

Standard GOV lub produkt równoważny) usuwa zapis „Warunki licencjonowania muszą zezwalać na korzystanie 

oprogramowania na maszynie wirtualnej posiadającej 8 rdzeni” i zastępuje go następującym zapisem: 

„16 osobnych licencji Microsoft Windows Server 2016 Standard GOV z ilością core zgoda z licencjonowaniem 

producenta”. 

 

Pytanie 4 

Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych proszę o udzielenie poniższych wyjaśnień, w celu dopuszczenia do 

zamówienia urządzeń od innych producentów, co pozwoli Zamawiającemu na równe traktowanie wszystkich 

potencjalnych Wykonawców i nie ograniczy wyboru urządzeń do jednego producenta co powinno również 

wpłynąć na konkurencyjność złożonych ofert. 

Dotyczy zadanie 4 - Poz. 1 ACCESS POINT - 18szt. 

1. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie bez dołączonego zestawu do montażu w systemie/na szynie T-
Rail ?  

2. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie dualband obsługujące jedną częstotliwość 2,4GHz oraz jedną 
częstotliwość 5GHz  

Dotyczy zadanie 4 - Poz. 2 SWITCH - 6szt. 
1. Jakie funkcjonalności (nazwy protokołów) przełącznika warstwy trzeciej wymagane są przez 

zamawiającego ?  
2. Czy zamawiający dopuszcza przełącznik z 24 portami obsługującymi standard PoE ?  
3. Czy zamawiający dopuszcza przełącznik obsługujący funkcjonalność ACL realizowaną poprzez 360 

wpisów IP ACL oraz 230 wpisów MAC ACL ?  
4. Czy zamawiający dopuszcza przełącznik obsługujący 48 wpisów routingu statycznego ?  
5. Czy zamawiający dopuszcza przełącznik bez portu „1 x management RJ-45” jedynie z portem konsoli 

RJ45 ?  

Odpowiedź 4 

Dotyczy zadania 4 poz. 1 

Zamawiający dopuszcza urządzenie bez dołączonego zestawu do montażu w systemie/na szynie T-Rail oraz 

urządzenie dualband obsługujące jedną częstotliwość 2,4GHz oraz jedną częstotliwość 5GHz. 

 
Dotyczy zad. 4 poz. 2 
Zamawiający wyjaśnia: 
1. QoS, grupowanie portów, monitoring portów, VLAN, SNMP, redundancja 
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2. tak, dopuszcza 
3. tak, dopuszcza 
4. tak, dopuszcza 
5. tak, dopuszcza 
 

Zamawiający w poz. 1 wykreśla z wiersza 10 (Opcje montażu) opcje montażu „T-Rail”. W poz. 2  

w wierszu 8 (Wpisy routingu) dopuścił zakres „48-64” oraz w wierszu 11 (Interfejsy) wykreślił „1 x management 

RJ-45”. 

 

Pytanie 5 

Proszę o odniesienie się do niżej zapisanych pytań: 

5.1.  Pytanie nr 1 

Czy zamawiający dopuści komputer przenośny z pozycji 3 załącznika 1a do SIWZ posiadający matrycę o rozmiarze 

15,6”? 

5.2.  Pytanie nr 2 

Czy w ramach zapisu „Dysk twardy  256GB SSD M.2 + 1 TB HDD magnetyczny 5400 obr./min” specyfikacji 

komputera przenośnego z pozycji 3 załącznika 1a do SWIZ zamawiającemu chodziło o dysk zewnętrzny HDD 1TB? 

5.3. Pytanie nr 3 

Czy zamawiający dopuści komputer przenośny z pozycji 3 załącznika 1a do SWIZ posiadający dedykowaną kartę 

graficzną AMD Radeon 530 lub AMD Radeon R5 M420 zamiast nvidia? 

5.4. Pytanie nr 4 

Czy w ramach licencji Microsoft Windows Server 2016 Standard GOV z pozycji 3 załącznika 1F do SIWZ 

zamawiającemu chodziło o jedną licencję Microsoft Windows Server 2016 Standard GOV  obsługujących 16 core 

procesora czy 16 osobnych licencji Microsoft Windows Server 2016 Standard GOV z ilością core zgoda z 

licencjonowaniem producenta? 

 

Odpowiedź 5: 

Dotyczy zadania 1 poz. 3:  

5.1. tak, dopuszcza matrycę o rozmiarze 15,6’ 

5.2. Zamawiający wymaga dwóch dysków: jeden 256GB SSD i drugi 1TB HDD. Zamawiający dokonał odpowiedniej 

zmiany w tym zakresie w opisie przedmiotu zamówienia. 

5.3. tak, dopuszcza 
 
Dotyczy zadania 6 poz. 3: 
5.4. Zamawiający wymaga 16 osobnych licencji z ilością core zgodną z licencjonowaniem producenta. 
 

 

Pytanie 6 

6.1. Pytanie dotyczy zadania 4 - Zakup sprzętu sieciowego, 

W pozycji 1 access point w podpunkcie 4 podajecie Państwo maksymalną moc anteny. Podany przez Państwa 

parametr sugeruje że nie zależy Państwu na jakości i dopuszczacie rozwiązania nawet bez anten, których moc 

anteny nie przekracza 3dBi dla 2.4 GHz oraz 5 GHz. Proszę o weryfikację czy nie został popełniony błąd pisarski 

w punkcie 4 i słowo minimum zostało zamienione na maksimum. 

 

6.2. Pytanie dotyczy zadania 4 - Zakup sprzętu sieciowego, 

Piszecie Państwo że obecnie korzystacie z infrastruktury sieciowej opartej o produktu Forinet'u, a zamawiane 

access pointy i switche mają zostać podpięte do zintegrowanego systemu bezpieczeństwa opartego o 

FortiGate'a 80E. Czy intencją zamawiającego jest zarządzanie Access pointami i switchami z poziomu FortGate'a 

czy zamawiający dopuści urządzenia nie dające możliwość zarządzania z poziomu FortiGate'a ? 

 

Odpowiedź 6: 
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6.1. Dotyczy zadania 4 poz 1 

Zamawiający zmienia opis wiersza 4 tabeli w kolumnie „Nazwa komponentu, parametru lub cechy” na: 

4. Minimalna moc anteny 

 

6.2. Zamawiający wyjaśnia, że Switche i Access Pointy musi być zarządzane z Fortigate'a. 

 

Pytanie 7: 

Zwracam się z prośba o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia 

w postępowaniu „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania i innych urządzeń” 

7.1. Zadanie 1-Zakup sprzętu komputerowego –Poz.1 Komputer stacjonarny. 
Zamawiający pisze: 

 Pamięć RAM 8GB SODIMM DDR4 2400 MHz 

 
Zgodnie z nasza wiedzą pamięci typu SODIMM są pamięciami notebookowymi a nie desktopowymi –proszę o 
ustosunkowanie się do tej rozbieżności 
 
7.2. Zadanie 1 - Zakup sprzętu komputerowego –Poz.1 Komputer stacjonarny. Oraz poz.3  Komputer przenośny. 
Zamawiający pisze: 

 Klawiatura i mysz             Tego samego producenta 

Proszę o doprecyzowanie czy klawiatura i mysz musza być wyprodukowane przez tego samego producenta 
(czyli 2 produkty) czy klawiatura i mysz musza być tego samego producenta co jednostka centralna czyli w 
wypadku tych pozycji komputer stacjonarny oraz komputer przenośny . Odpowiedź na to pytanie jest kluczowa 
bo jeśli klawiatura i mysz mają być tego samego producenta co komputer stacjonarny to zamawiający zawęzi 
możliwość składania ofert tylko do komputerów markowych. 
 
7.3. Zadanie 1-Zakup sprzętu komputerowego –poz.3  Komputer przenośny. 
Zamawiający pisze: 

 Dodatkowe wymagania Karta graficzna NVIDIA (dedykowana) 

 
Wg naszej wiedzy sugerowana przez zamawiającego seria DELL VOSTRO 5471 nie jest produkowana z kartami 
NVIDIA (produkowane są 2 warianty: jeden z Intel UHD Graphics 620 oraz drugi z AMD Radeon 530+ Intel UHD 
Graphics 620) 
Proszę o ustosunkowanie się do tej informacji 
 

Odpowiedź 7: 

7.1. Zamawiający zmienia opis pamięci RAM w następujący sposób: 

4. Pamięć RAM 8GB DIMM DDR4 2400 MHz 

 

7.2. Zamawiający wymaga aby mysz i klawiatura były tego samego producenta. Zamawiający nie stawia  wymogu, 

aby był to producent komputera. 

7.3. Zamawiający udzielił odpowiedzi w tym zakresie w odpowiedzi nr 1 niniejszego pisma. 

 

Pytanie 8 

Pytanie dotyczące terminu 5 dni odnoszącego się do dostarczenia urządzeń po podpisaniu umowy. 

Czy jest to 5 dni roboczych, czy 5 dni kalendarzowych. 
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Odpowiedź 8 

Zamawiający wyjaśnia, że przed 5 dni rozumie się 5 dni kalendarzowych. 

 

Pytanie 9 

Pytanie dot. zadania 3 
Zamawiający w specyfikacji urządzenia napisał że wymaga podajników papieru 2x 500 arkuszy. 
W maszynie C3351 standardowo jest zainstalowana kaseta o pojemności 550 arkuszy, natomiast  
w dodatkowo płatnych opcjach jest możliwość instalacji maksymalnie dwóch dodatkowych kaset, każda po 500 
arkuszy. 
Pytanie czy Zamawiający wymaga aby w maszynie był zainstalowany standardowy podajnik o poj. 550 arkuszy, 
czy dodatkowo jeszcze ma być zainstalowana 1 kaseta o poj. 500 arkuszy, czy mają być zainstalowane 2 
dodatkowe kasety każda o poj. 500 arkuszy ? 
 
 
Odpowiedź 9 
Dotyczy zadania 3: 
Zamawiający wymaga jednego podajnika o pojemności 550 arkuszy. W związku z tym zmienia opis w zadaniu nr 
3. 
 
Pytanie 10 

Zamawiający wymaga aby producent sprzętu równoważnego wystawił oświadczenie o tym że produkt 

producenta równoważnego spełnia te same funkcje. 

Urządzenie Konica Minolta C3351 jest także produkowane pod brandem Develop ineo+ 3351, którego 

producentem jest Konica Minolta. Czy przy zaproponowaniu tego samego urządzenia, ale pod brandem Develop 

także jest takie oświadczenie potrzebne jeżeli producentem jest dalej Konica Minolta. 

Czy dokument (…) Service Preparation Guide dla C3351 w którym są opisane funkcje bizhub C3351 oraz ineo+ 

3351, którego wystawcą jest Konica Minolta spełni wymaganie oświadczenia o spełnianiu funkcji ? 

 

Odpowiedź 10 

Dotyczy zadania 3 

Zamawiający wyjaśnia, że urządzenie ineo+ 3351 jest traktowane jako urządzenie identyczne do urządzenia 

BIZHUB C3351, w związku z powyższym Zamawiający nie wymaga przedstawiania dodatkowego oświadczenia 

producenta. Urządzenie ineo+ 3351 nie jest traktowane jako urządzenie równoważne.  

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3 w następujący sposób: 

Poz. 1 – URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE BIZHUB C3351 LUB ineo+ 3351 LUB RÓWNOWAŻNY SPEŁNIAJĄCY 

PONIŻSZE WYMAGANIA – 1 szt. 

 

Pytanie 11 

We wzorze umowy w paragrafie drugim piszecie Państwo, że wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 (zadanie nr 4) w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy. 

W związku z faktem że urządzenia spełniające zapisy siwz są produkowane w Stanach Zjednoczonych to fizycznie 

niemożliwe jest aby dotarły one do Państwa w ciągu 5 dni. Proces produkcji dedykowanego dla Państwa 
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rozwiązania wraz z dedykowanymi serwisami, transportu, odpraw celnych i dostawy do Państwa zajmie około 28 

dni roboczych. Proszę o informację czy jest możliwe wydłużenie terminu realizacji zamówienia dla Zadania 4. 

 

Odpowiedź 11: 

Dotyczy zadania 4 

Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia z 5 dni na 28 dni robocze. 

W związku z powyższym następujące zapisy SIWZ otrzymują brzmienie: 

a) Rozdział II pkt. 5.1 SIWZ: 

Termin wykonywania zamówienia: 

a) do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy - zadanie 1-3 i 5-6 

b) do 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy - zadanie 4 

 

b) § 2 ust 1 pkt. 4) projektu umowy (IPU) 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

4) przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 (zadanie nr 4) w terminie do 28 dni roboczych 

od dnia zawarcia umowy; 

 

W związku z wprowadzonymi niniejszym pismem modyfikacjami, Zamawiający zmienia opis przedmiotu 

zamówienia (załącznik 1a-1e oraz załącznik 1f do SIWZ) oraz załącznik nr 3.3 do SIWZ (formularz cenowy dla 

zadania 3). Zmienione dokumenty stanowią załączniki do niniejszego pisma. 

W przypadku składania oferty na zadanie nr 3 - prosimy o jej sporządzenie na nowym zmienionym wzorze 

formularza cenowego. 

 

Treść niniejszego pisma stanowi integralną część „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, znak sprawy: 

ZZP.261.23.2018. 

 

 

Z poważaniem 

Karolina Ciesielska 
Specjalista ds. zamówień publicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1 x zmieniony opis przedmiotu zamówienia dla zadania 1 – 5 (załącznik 1a-1e) 

1 x zmieniony opis przedmiotu zamówienia dla zadania 6 (załącznik 1 f) 

1 x zmieniony formularz cenowy dla zadania 3 


