
 
 

Jakubowice Murowane, 26-04-2018r. 
Numer sprawy: RI.271.9.2018.MS 

 
Wyjaśnienia i zmiana treści  

specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

Dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
pod nazwą „Dostawa sprzętu komputerowego oraz pomocy dydaktycznych  
do prowadzenia zajęć z robotyki dla Szkół prowadzonych przez Gminę Wólka  
w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji”  

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1579 ze zm.) Gmina Wólka jako Zamawiający 
informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z art. 39 ustawy o  wartość zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 
ustawy,  
dokonała następujących wyjaśnień i zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Pytanie Nr. 1  
Czy zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego/pakietu Office, nieużywanego 
oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga, aby dostarczany system operacyjny / pakiet biurowy były fabrycznie nowe, 
nieużywane oraz nigdy wcześniej nieaktywowane na innym urządzeniu. 
 
Pytanie Nr. 2 
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez 
producenta komputera? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie systemowe było zainstalowane fabrycznie. 
 
Pytanie Nr. 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? 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi 
atrybutami legalności, np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA). 
 
Pytanie Nr. 4 
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej 
legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury sprawdzenia legalności zainstalowanego 
oprogramowania. Procedura sprawdzania legalności oprogramowania zostanie oparta o weryfikację 
dostarczonych programów komputerowych u producenta oprogramowania. 
 
Pytanie Nr. 5 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 
programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 
programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako element procedury odbioru.  
W przypadku niepomyślnej weryfikacji oprogramowania protokół odbioru nie zostanie podpisany. 
 
Pytanie Nr 6 
Czy Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny Active 
Directory? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny Active 
Directory 
 
Pytanie Nr 7 
Czy Zamawiający dopuści tablicę o wymiarach obszaru interaktywnego [szer./wys. cm.] 168,0 x 116,0 
przy zachowaniu obszaru 80 cali powierzchni Interaktywnej oraz wymiarach zewnętrznych tablicy min. 
175,0 x 125,5 cm ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 
Pytanie Nr 8 
Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie komputerów przenośnych ze zintegrowaną kartą graficzną 
7 generacji osiągającą wyniki powyżej 700 pkt. w teście Passmark GPU Mark? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
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Pytanie Nr 9 
Zamawiający wymaga programu antywirusowego wspierającego systemy Windows 2000 i nowsze.  
Z racji iż program, będzie zainstalowany na komputerach z systemem Windows 10 prosimy o zmianę 
zapisów, ponieważ system Windows 2000 jest systemem od dawna nie wspieranym przez producenta 
oraz wydawców oprogramowania. Producenci oprogramowania obecnie dostosowują swoje produkty 
do najczęściej używanych systemów, a więc Windows 7/8/10. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza program antywirusowy kompatybilny z systemem operacyjnym Windows 
7/8/10. 
 
Pytanie Nr 10 
W związku z zaprzestaniem produkcji, dostępne tylko urządzenia używane, czy Zamawiający dopuści 
urządzenie wielofunkcyjne o pojemności papieru arkuszy 1000 oraz wymiarach systemu (sz. x gł. x 
wys., mm) maksimum 615x685x771? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie. Zamawiający wymaga żeby wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia były 
fabrycznie nowe. 
 
Pytanie Nr 11 
Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne: 
Co znaczy „Opcjonalnie dostępne RADF” czy ma być wliczona tylko pokrywa oryginałów? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak. Zamawiający wymaga by do urządzenia wielofunkcyjnego dołączony był automatyczny podajnik 
oryginałów RADF 
 
Pytanie Nr 12 
Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne: 
Czy do urządzenia należy doliczyć podstawę?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak. Zamawiający wymaga żeby do urządzenia wielofunkcyjnego dołączona była podstawa zawierająca 
co najmniej dwa automatyczne podajniki na papier po min. 500 arkuszy.  
 
Pytanie Nr 13 
Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne: 
Format plików DOCX, XLSX i przeszukiwalny PDF do skanowania wymagają wykupienia 
dodatkowych licencji. Czy Zamawiający wymaga wliczenia tych licencji do ceny urządzenia?  
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 
Pytanie Nr 14 
Projektor 
Proszę o podanie prawidłowych wymagań dla odległości od ekranu i trwałości źródła światła 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że zaproponowany przez Wykonawcę projektor powinien spełniać następujące 
wymagania:  
- odległość od ekranu min. 0,7–6 m m 
- trwałość źródła światła min. 6000 godzin 
 
Pytanie Nr 15 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie do udziału w przetargu zestawu specjalistycznych klocków  
do robotyki dla uczniów klas młodszych szkoły podstawowej zaopatrzonego w moduł Bluetooth 
(SmartHub) zamiast modułu USB-Hub. Zestawy z modułem USB nie są już produkowane i nie mają 
wsparcia producenta 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza do udziału w przetargu zestaw specjalistycznych klocków do robotyki dla 
uczniów klas młodszych szkoły podstawowej zaopatrzonego w moduł Bluetooth (SmartHub) zamiast 
modułu USB-Hub. 
 
Pytanie Nr 16 
Czy w sieciowym urządzeniu wielofunkcyjnym ma być wbudowany fax? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że w urządzeniu wielofunkcyjnym fax uważany jest jako nie wymagana przez 
Zamawiającego opcja.  
 
Pytanie Nr 17 
Jakie stawki VAT należy zastosować przy obliczaniu ofertowej ceny brutto (Zał. Nr 2 do SIWZ)?  
W szczególności jaką stawkę należy przyjąć do wyliczenia ceny brutto w przypadku poz. 1 jeśli 
powstanie u Zamawiającego obowiązek podatkowy?   

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że jest czynnym podatnikiem VAT w stosunku, do którego należy zastosować 
tzw. „odwrotne obciążenie” (powyższy zapis prawa obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r. na mocy ustawy 
z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towaru i usług oraz ustawy – Prawo zamówień 
publicznych -Dz. U.z 2017 r. poz. 1579).  
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Pytanie Nr 18 
Czy do oferty należy dołączyć załącznik nr 2 – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz  
z specyfikacją asortymentowo-cenową na sprzęt komputerowy dot. I części przedmiotu zamówienia” 
jeśli oferowany asortyment jest całkowicie zgodny z opisem?  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że wypełniony przez Wykonawcę Załącznik Nr 2 do SIWZ  „Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia wraz z specyfikacją asortymentowo-cenową na sprzęt komputerowy” 
stanowi integralną część oferty składanej przez Wykonawcę 
 
Pytanie Nr 19 
Prosimy o potwierdzenie, że § 6. USŁUGI GWARANCYJNE DLA PRZEDMIOTU UMOWY  
we wzorze umowy jest kompletnym opisem warunków gwarancji lub zaktualizowanie go do oczekiwań 
Zamawiającego. 
Czy zapis „W przypadku naprawy uszkodzonego lub niesprawnego sprzętu (także urządzeń pamięci 
masowej) poza miejscem użytkowania, dysk twardy (jeżeli nie jest zintegrowany z płytą główną 
urządzenia) każdorazowo pozostaje u Zamawiającego” oznacza, że uszkodzone dyski pozostają  
u Zamawiającego? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza przywołane zapisy umowy wskazujące, iż dysk twardy (jeżeli nie jest 
zintegrowany z płytą główną urządzenia) każdorazowo pozostaje u Zamawiającego.  
Jednocześnie warunki gwarancji dostarczonego sprzętu powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi 
w SIWZ i Wzorze Umowy. 
   
Pytanie Nr 20 
Czy zamawiający uzna jako równoważną tablicę interaktywną, której obszar interaktywny zachowuje 
proporcje obrazu 4:3 natomiast posiada wymiary 164,3x115,0 cm, a przekątna wymiaru interaktywnego 
różni się o 0,5 cm tj. wynosi 200,5 cm ponadto spełniająca wszystkie parametry: wymiary zewnętrzne, 
fizyczne oraz funkcjonalne? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 
Ponadto Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SIWZ 
 
10.9. Koperta winna być zaadresowana następująco 
Urząd    Gminy    Wólka    z    siedzibą    w    Jakubowicach    Murowanych    8, 20-258 Lublin 62   
 
oraz powinna być oznakowana następującym tekstem: 
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„Postępowanie  publiczne  -  Dostawa  sprzętu  komputerowego  oraz  pomocy dydaktycznych   
do  prowadzenia  zajęć  z  robotyki  dla  Szkół  prowadzonych  przez Gminę Wólka w ramach 
projektu „Akademia kluczowych kompetencji” 
 
Nie otwierać przed dniem 7 maja 2018r. godzina 11:00. 
 
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
11.2. Miejsce  

Urząd  Gminy  Wólka  z  siedzibą  w  Jakubowicach  Murowanych  8,    
20-258 Lublin 62, pokój nr 19 (Sekretariat)  

11.3. Termin   
do dnia 7 maja 2018r, do godz. 10:00.  
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom 

.  
11.4. Miejsce i termin otwarcia ofert – jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 maja 2018r  
o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu  Gminy  Wólka  Jakubowice  Murowane  8,  20-258 Lublin 
62, pokój nr 22   
 
Pozostałe warunki SIWZ i umowy nie ulegają zmianie.  
   
 


