Olsztyn dn. 03.03.2017 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
WSZYSCY WYKONAWCY
Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu unijnego „eLO3”
Numer sprawy: III LO.2511.1.2017
Typ zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Rodzaj zamówienia: Dostawy.
Wysokość wadium: nie dotyczy.
Termin składania ofert: 09.03.2017 godz. 11:00.
Przedmiot zamówienia: sprzęt komputerowy.
Główny kod CPV: 32322000-6.
Dodatkowe kody CPV:30213300-8, 30213100-6, 30213200-7, 32420000-3.
Dopuszczenie do składania ofert częściowych: Tak.
liczba części zamówienia: 4.
Na podstawie Art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164; zm.: Dz.U. z 2016 r. poz.1020) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących
zapisów SIWZ wraz z wyjaśnieniami:

ZADANIE 1
Pytanie 1. W związku z potrzebą doprecyzowania rodzaju wymaganego oprogramowania
operacyjnego a co za tym idzie zastosowania odpowiedniej licencji proszę o potwierdzenie czy
Win10 Pro PL spełni wszystkie wymogi Zamawiającego w zakresie oprogramowania
systemowego?
Odpowiedź:
Jeżeli twórca systemu operacyjny będzie również producentem sprzętu oraz system operacyjny
pozwali na realizację zadań z programowania w języku SWIFT.

ZADANIE 2
Pytanie 1. W związku z potrzebą doprecyzowania rodzaju wymaganego oprogramowania
operacyjnego a co za tym idzie zastosowania odpowiedniej licencji proszę o potwierdzenie czy
Win10 Pro PL spełni wszystkie wymogi Zamawiającego w zakresie oprogramowania
systemowego?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego Systemu Operacyjnego,
nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby dostarczony system operacyjny był fabrycznie nowy, wcześniej
nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu.
Pytanie 3. Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie
zainstalowane przez producenta laptopa/komputera stacjonarnego?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez
producenta komputera.
Pytanie 4. Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie zostało dostarczone wraz z
stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności? Np. certyfikat autentyczności (tzw. COA)?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi,
oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA) o ile
producent oprogramowania przewidział dla danego rodzaju oprogramowania tego rodzaju
potwierdzenie jego autentyczności.
Pytanie 5. Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność
zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała taka procedura?
Odpowiedź:
Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ w warunkach ogólnych określił wymagane od sprzętu
parametry, gwarancje, kanały dystrybucji i legalność dostawy. Załącznik nr 2 stanowi integralną
część umowy i Wykonawca potwierdza podpisem spełnienie wymogów Zamawiającego.
Wiążący dla Wykonawcy jest także załącznik nr 1 do SIWZ.
Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności
dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako element
procedury odbioru?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia weryfikacji oryginalności
dostarczonych
programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru.

Pytanie 7. Czy Zamawiający wymaga aby system operacyjny miał możliwość podłączenia do
domeny Active Directory? Taka funkcjonalność oferuje wyłącznie wersja Professional systemu
operacyjnego
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie wymaga aby oferowany system operacyjny dawał możliwość podłączenia
do domeny Active Directory.

ZADANIE 3
Pytanie 1. Czy zamawiający dopuszcza tablicę interaktywną o rozmiarze powierzchni aktywnej
78,8”?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza. Przekątna powierzchni roboczej minimum 77"
Pytanie 2. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił rodzaju oraz długości
kabla sygnałowego do projektora. Czy zamawiający uzna za prawidłowe zastosowanie kabla
HDMI 10m?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza kabel VGA długości 10m lub kabel HDMI długości 10m.
Pytanie 3. Co miał na myśli Zamawiający pod pojęciem optyka krótkodystansowa? Czy
Zamawiający może wskazać zakładaną odległość pomiędzy projektorem a tablicą?
Odpowiedź:
Projektory, które obraz o wielkości 80” wyświetlają z odległości do 150 cm.

ZADANIE 4
Pytanie 1. Czy zamawiający wymaga w przełącznikach aby posiadały 26 portów
ethernetowych + 2 SFP czy 26 portów w tym (24 porty ethernetowe 10/100/1000 + 2 porty
SFP) ?
Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie 24 porty ethernetowe 10/100/1000 + 2 porty SFP przy
zachowaniu pozostałych parametrów specyfikacji?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga minimum dwa gniazda sieciowe 10/100/1000 (SFP) i 26x gniazd
sieciowych 10/100/1000.
Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
Z poważaniem
Arkadiusz Cwirko

