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Katowice, dnia 10 sierpnia 2020 roku  

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 

(sygn. akt: ROPS.PSO.3321.1.2020). 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Zamawiający,  

w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  

poniżej udziela odpowiedzi.  

 

Pytanie nr 1: 

W związku z faktem, iż przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego  

w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem czy zamawiający zaakceptuje w zamawianych 

komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Academic dostarczany w ramach programu STF („Shape 

The Future”), który jest optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu przedszkola, 

szkoły podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne. 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę komputerów PC typu All In One ani notebooków  

z systemem operacyjnym Windows 10 Pro Academic. Tym samym Zamawiający nie zmienia treści SIWZ 

w tym zakresie.  

Pytanie nr 2: 

Walcząc z nieuczciwą praktyką jaką jest stosowanie gwarancji Wykonawcy zamiast gwarancji producenta 

zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, iż wymagana gwarancja podstawowa 36 msc jak i rozszerzona  

w ramach kryterium wyboru oferty ma być gwarancją producenta. Mając na uwadze dobro użytkowników 

jak i Zamawiającego, zwracamy uwagę, iż tylko gwarancja producenta zapewnia poprawną pracę urządzeń 

oraz zapewnia zachowanie ciągłości gwarancji urządzeń nawet w przypadku gdy ewentualny wykonawca 

zakończy swoją działalność gospodarczą.  

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający nie dookreślił przez kogo (dostawcę sprzętu czy przez producenta sprzętu) ma być 

zapewniona gwarancja, celem rozszerzenia katalogu możliwych rozwiązań. W związku z powyższym, 

Zamawiający przyzna punkty w każdej z części zamówienia za wydłużoną (do 36 miesięcy lub do 48 

miesięcy) gwarancję Wykonawcy (dostawcy sprzętu), jak również za wydłużoną (do 36 miesięcy lub do 48 

miesięcy) gwarancję producenta sprzętu. Tym samym Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w tym 

zakresie.  
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Pytanie nr 3:  

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia  

w części II – Dostawa notebooków Zamawiający wymaga kamery internetowej min. 1.0 Mpix. 

Informujemy, iż aktualnie standardem najczęściej stosowanym przez producentów jest kamera HD (0.9 

Mpix). Tym samym prosimy o zgodę na dostarczenie notebooków z kamerą min. 0.9 Mpix. 

Odpowiedź na pytanie nr 3:  

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę notebooków z kamerą internetową min. 0.9 Mpix. W związku  

z powyższym dokonano zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie: 

Część II – Dostawa Notebooków – 27 sztuk: 

Nazwa 
Opis 

(parametry minimalne) 

Ekran Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości  FULL HD, mat 

Zastosowanie 
Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu 

do sieci Internet oraz poczty elektronicznej  

Procesor 

 minimum 4 rdzenie / 8 wątków 

 minimum 2 GHz  

 3MB cache 

Zainstalowana pamięć 

RAM 

 minimum 4 GB DDR4 

 min. 2400 Mhz 

Dysk twardy  minimum 128 GB SSD  

Karta graficzna  Zintegrowana 

Złącza zewnętrzne 

 minimum 2 x USB, 3.1, 3.0 lub 2.0 

 minimum 1 x LAN 

 audio 

 HDMI 

Kamera/mikrofon 
 kamera internetowa min. 0.9 Mpix 

 mikrofon wbudowany 

Bateria  minimum 3-komorowa, 3000 mAh, Li-Ion 

Karta sieciowa 

 zintegrowana karta sieciowa LAN 10/100/1000; 

 Wi-Fi 802.11 b/g/n 

 Moduł Bluetooth 

System operacyjny  

i oprogramowanie 

System operacyjny Windows 10 Professional PL OEM 64bit lub równoważny. 

UWAGA! System operacyjny jest równoważny z Windows 10 Professional PL OEM 

64bit, jeśli współpracuje z Active Directory. 
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Wymagane jest by klucz produktu był na stałe zapisany w BIOS-ie komputera, 

zapewniając poprawną aktywację systemu operacyjnego po reinstalacji bez 

konieczności ręcznego wpisywania klucza produktu. 

Wymagane jest by na obudowie komputera była na stałe umieszczona naklejka 

producenta oprogramowania świadcząca o legalności i o rodzaju zainstalowanego 

systemu operacyjnego. 

Wymagany jest fabrycznie nowy system operacyjny, nieużywany oraz nie aktywowany 

nigdy wcześniej na innym komputerze. 

Wymagane jest by system operacyjny wraz z niezbędnymi sterownikami oraz 

oprogramowaniem dedykowanym do komputera były fabrycznie zainstalowane przez 

producenta komputera. 

Wymagane jest by na pamięci masowej była wydzielona ukryta partycja RECOVERY, 

służąca do przywracania systemu operacyjnego do stanu fabrycznego lub w przypadku 

braku partycji RECOVERY wymagane jest dostarczenie nośników pamięci 

zapewniających przywrócenie systemu operacyjnego komputera do stanu fabrycznego. 

Nie dopuszcza się update starszych wersji systemu operacyjnego  do najnowszej 

wersji. 

Zamawiający zastrzega sobie na etapie odbioru lub w okresie gwarancyjnym prawo do 

przeprowadzenia weryfikacji legalności dostarczonych programów u producenta 

oprogramowania. 

Gwarancja  minimum 24 miesiące 

 Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego 

Partnera Serwisowego Producenta  

 Czas reakcji NBD 

 Podczas awarii dysku dyski zostają w siedzibie, ewentualna naprawa na miejscu w 

siedzibie Zamawiającego 

Wyposażenie 

dodatkowe 

 okablowanie pozwalające na sprawne działanie zestawu 

 torba 

Pytanie nr 4:  

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale XXV, w opisie kryteriów, którymi 

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów  

o sposobu oceny ofert w Części I – Dostawa komputerów PC typu All In One w pkt c) kryterium: 

Fakultatywne parametry techniczne  jako jedno z kryteriów Zamawiający wskazał przekątną ekranu 

monitora 24”. Obecnie standardem stosowanym przez większość  Producentów są ekrany o przekątnej 

23,8”, tym samym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przekątnej ekranu 23,8” zamiast 24”  

w ramach kryteriów wyborów opisanego w pkt c) kryterium: Fakultatywne parametry techniczne SIWZ. 
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Odpowiedź na pytanie nr 4:  

Do części I zamówienia pn. Dostawa komputerów PC typu All In One – 7 sztuk Zamawiający jasno 

określił kryteria oceny ofert, w tym fakultatywne parametry techniczne, jak niżej:  

ad. c)  kryterium: Fakultatywne parametry techniczne - maksymalnie 32,00 pkt.: 

 

Punkty w kryterium zostaną przyznane na podstawie informacji określonych przez Wykonawcę                       

w formularzu ofertowym, w następujący sposób:  

- zastosowanie większej pojemności dysku twardego: 

pojemność 250 GB SSD – (wariant A)      5,00 pkt. 

pojemność 500 GB SSD – (wariant B)      10,00 pkt. 

- zaproponowanie monitora o większej przekątnej ekranu: 

przekątna ekranu 22” – (wariant A)      7,00 pkt. 

przekątna ekranu 24” – (wariant B)      15,00 pkt. 

- powiększona ilość pamięci RAM – 7,00 pkt. 

za powiększenie ilości pamięci RAM do minimum 16 GB 

W związku z powyższym, aby Wykonawca za zaproponowanie monitora o większej przekątnej ekranu 

otrzymał 15 punktów, musi zaproponować ekran dokładnie o przekątnej równej 24” (dwadzieścia cztery 

cale), a nie „sygnowanych na 24 cale” czyli np. 23,8”. Jeżeli Wykonawca zaproponuje monitor  

o przekątnej 23,8” Zamawiający uzna taki sprzęt, ponieważ w tablicy zamieszczonej w Rozdziale III. Opis 

przedmiotu zamówienia do części I zamówienia w wierszu 2 Zamawiający określa przekątną 

monitora/ekranu jako „minimum 20 cali”. Zatem sprzęt będzie spełniał minimalne wymagania określone 

przez Zamawiającego, jednakże Wykonawcy nie zostaną przyznane dodatkowe punkty  

w tym kryterium. Analogicznie należy rozumieć sposób przyznania 7 punktów za zaproponowanie 

monitora/ekranu o przekątnej 22”. Tym samym Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w tym zakresie.  

 

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

 
 


