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Otwock,  dnia 18.07.2019r.  

ZP 11 - 2019 

Wyjaśnienia treści SIWZ 

Informacja dla Wykonawców 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz z oprogramowaniem” 

 

Szanowni Państwo, 

 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) dotyczące przedmiotowego postępowania. 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), (dalej ustawy Pzp) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań 

wraz z odpowiedziami.  

 

Pytanie 1. 

Czy wydajność obliczeniowa procesora ma być spełniona na dzień składania ofert?  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że wydajność obliczeniowa procesora powinna być spełniona na dzień składania 

ofert. 

 

Pytanie 2. 

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem NUMER PRODUKTU  - (pojęcie pojawiające się w załączniku nr 

7)? Czy chodzi o PN (Part Number) jednoznacznie określający oferowany produkt (nie ma dwóch takich 

samych PN u jednego producenta oznaczających różne produkty – PN – to unikatowe ozn. danego 

produkty, w skład którego wchodzą różne SN – numery seryjne) czy też Zamawiający dopuszcza jakieś 

ozn. sprzedawców internetowych, które niewiele mają wspólnego ze stanem faktycznym, a dotyczą 

sprzętu po samowolce czyli tzw. przeróbce modelu bazowego, co wiąże się z utratą gwarancji 

producenta.   

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że pod pojęciem „numer produktu” należy wpisać PN (Part Number) 

jednoznacznie określający oferowany produkt. 

 

Pytanie 3. 

Czy Zamawiający może doprecyzować o jaki rodzaj licencji w przypadku “Oprogramowanie biurowe 

(wersja elektroniczna)” chodzi: 

        a) aktywacja z jednego klucza (licencja typu MOLP); 

        b) aktywacja z indywidulanych kluczy dla każdego komputera (Licencja typu ESD); 
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        c) czy też może licencja równoważna do pakietu biurowego MS Office typu Open Source? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę oprogramowania z licencją ESD oraz MOLP, ponieważ są 

zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 4. 

Czy na pewno Zamawiający nie wymaga dostarczenia pakietu biurowego wraz notebook’ami ?  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że nie wymaga dostarczenia pakietu biurowego wraz z notebookami. 

 
Pytanie 5. 

 Czy Zamawiający dopuści komputer stacjonarnych AiO ze złączami:  
- 1xgniazdo combo (słuchawki/mikrofon)  
- 4xUSB 3.1 Ge.n 1  
- 1xUSB 2.0 Typu C  
- 1xDisplayPort 1.2  
- 1xzłącze zasilania  
- 1xRJ45  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza powyższego rozwiązania. 

 
Pytanie 6. 

 Czy Zamawiający dopuści ultrabooka ze złączami:  
- 1x HMDI 1,4b  
- 1x USB 3.1 typu C  
- 1x USB 3.1 gen 1  
- 1x USB 3.0 z funkcją ładowania  
- 1x RJ45  
- 1 gniazdo combo (słuchawki/mikrofon)  
- 1 gniazdo zasilacza pr. zm.  
Czy Zamawiający dopuści ultrabooka z baterią 3-ogniową HP Long Life 45W z zasilaczem HP Smart 65W, 
czas pracy na baterii wynosi 12 godzin i 30 min ? 
Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza ultrabooka o proponowanych parametrach pod warunkiem dostarczenia wraz 

z komputerem adaptera HDMI - VGA(dsub). 

 
Dyrektor 

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA 

w Otwocku 

/-/ Dariusz Kołodziejczyk 

 


