Bartoszyce, 26.03.2020
Znak pisma: 271.3/2.2020
KOMUNIKAT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawy
pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT do Bartoszyckich szkół.
Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje
o zapytaniach i wyjaśnieniach do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania
biurowego nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?
Odp. Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ – Wzór umowy §1 ust. 2: „dostarczony
asortyment jest fabrycznie nowy, pochodzi z bieżącej produkcji, odpowiada obowiązującym
normom, posiada stosowne certyfikaty (…)”. Ww. postanowienie nie zawiera wyłączeń w
tym zakresie dla któregokolwiek elementu zamawianego sprzętu, w tym zainstalowanego na
nim oprogramowania.
Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie
zainstalowane przez producenta komputera?
Odp. Zamawiający wymaga, żeby oprogramowanie systemowe było zainstalowane na
dostarczanych komputerach. Zamawiający nie wymaga, aby oprogramowanie systemowe
było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera. Jednakże zamawiający wskazuje,
że zgodnie z wymaganiami dla zamawianych komputerów jeśli producent oprogramowania
wymaga klucza licencyjnego, to musi on być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację
systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.
Pytanie 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?
Zamawiający wymaga aby dostarczany sprzęt i oprogramowanie pochodziły z oficjalnych
kanałów dystrybucji producentów. Przedmiot zamówienia wykonany był w zgodzie z prawem
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autorskim, aby dla oprogramowania Wykonawca udzielił niewyłącznej licencji
Zamawiającemu lub przeniesienia na Zamawiającego niewyłącznego uprawnienia
licencyjnego zgodnego z zasadami licencjonowania określonymi przez producenta.
Wykonawca musi dostarczyć oprogramowanie z atrybutami właściwymi dla polityki
licencjonowania stosowanej przez danego producenta.
Pytanie 4
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania
procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?
Zamawiający będzie weryfikował oryginalność/legalność dostarczonego oprogramowania w
sytuacji, w której poweźmie wątpliwości dotyczące oryginalności dostarczonych programów
komputerowych.
Pytanie 5
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności
dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku
wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?
Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji legalności oprogramowania
bezpośrednio u producenta w przypadku, jeśli poweźmie wątpliwości co do legalności jego
pochodzenia. Wykonawca zgodnie z treścią formularza ofertowego oświadcza:
“4. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia
5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z
warunkami i wymaganiami organizacyjnymi określonymi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz załącznikach do niej”.
Pytanie 6
Proszę o informację czy Zamawiający oczekuje dostawy oprogramowania 3D do tablicy czy
tablicy interaktywnej, ponieważ w opisie przedmiotu podano parametry tablicy interaktywnej.
Zamawiający oczekuje dostawy tablicy interaktywnej z oprogramowaniem.
Pytanie 7
W związku z złożonością zadania oraz czasochłonnym etapem przygotowania oferty zwracam
się również z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 03.04.2020.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania i otwarcia ofert
Pytanie 8
W pierwszej pozycji Zamawiający oczekuje dostawy robotów.
Ponadto poniżej opisu w/w robotów jest zapis:
Dołączone akcesoria i części zapasowe łącznie dla 10 sztuk zamawianych zestawów:
- 12 ładowarek do akumulatorów( 4xAA)
- 60 akumulatorki AA
- części zapasowe 10 zestawów kompletów kabli
- 5 x duży serwomotor,
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- 6 x średni serwomotor
Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje np. 5 dużych serwomotorów czy 50 itd, itd,
Na każde 10 robotów należy dostarczyć
- 12 ładowarek do akumulatorów( 4xAA)
- 60 akumulatorków AA
5 x duży serwomotor,
- 6 x średni serwomotor

Pytanie 9
Pozycja 1, 2, 3 Laptop - prosimy o zrezygnowanie z zapisu odnośnie : Karta sieciowa
przewodowa 1000 Mbps". Nie ma obecnie laptopa na rynku spełniającego wymogi
Zamawiającego (w połączeniu z innymi zapisami).
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie 10
Pozycja 4. Komputer Stacjonarny - prawdopodobnie Zamawiającemu wkradł się błąd w
rubryce Procesor. Czy na pewno Zamawiającemu chodziło o min. 800 pkt. w teście Passmark
CPU Mark czy jednak miało być 8000?
Zapisy siwz i załącznika są poprawne.
Pytanie 11
Czy Zamawiający wymaga aby system operacyjny w laptopach oraz komputerach
stacjonarnych był podłączony do domeny Active Directory ?
Nie
Pytanie 12
Zestaw nr 16 składa się z 15 ryz po 500 sztuk papieru formatu A4 ilość 22. Czy to znaczy, że
przedmiotem zamówienia jest 286 ryz.
Tak
Pytanie 13
Zamawiający w pozycji nr 4, w opisie Procesora dla komputera stacjonarnego wskazał na
procesor do zastosowań mobilnych. Prosimy o dostosowanie opisu do przedmiotu
zamówienia. Ponadto proszę o określenie czy wymóg aby zaoferowany procesor uzyskiwał
800 pkt jest poprawny.
Poprawiony opis procesora powinien brzmieć: Procesor klasy x86, co najmniej
dwurdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Komputer powinien
osiągać w teście wydajności Passmark CPU Benchmark co najmniej 800 punktów (Passmark
CPU Mark).
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Pytanie 14
Zamawiający w pozycji nr 4 przy wierszu Napęd optyczny zawarł zapis: Opcjonalnie
nagrywarka DVD+/-RM. W związku z tym prosimy o informacje, czy obudowa powinna
mieć zatokę umożliwiająca montaż napędu przez Zamawiającego?
Obudowa komputera stacjonarnego powinna umożliwiać montaż napędu optycznego.
Pytanie 15
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów dla wszystkich pozycji z laptopami w zakresie
baterii. Producenci nie podają pojemości w mAh tylko w Wh. Aby obliczyć mAh dla takiej
baterii trzeba znać wartość napięcia (V), co jest niemożliwe do zweryfikowania. Dlatego też
wnosimy o zmianę w opisie baterii i wyrażenie zgody na urządzenia z baterią min. 40 Wh.
Zamawiający wyraża zgodę na urządzenia z baterią o pojemności nie mniejszej niż 40Wh.
Pytanie 16
Zamawiający w pozycji nr 6 Kontroler WLAN wymaga dostarczenia urządzenia z portami
PoE. Nie ma na rynku urządzenia spełniającego łącznie wymagania dotyczące zarządzania i
zasilania PoE. Proszę o zweryfikowanie wymagań i dopuszczenie urządzenia bez PoE.
Zamawiający dopuszcza urządzenia bez PoE.
Pytanie 17
W pozycji nr 9 Zamawiający zawarł zapis: „Metalowa szafka mobilna do przechowywania
jednocześnie od 10 do 30 laptopów…”. Proszę o wyjaśnienie ile dokładnie laptopów ma
zmieścić zaoferowana szafa. Czy Szafka na 12 laptopów spełni Państwa wymagania?
Szafa powinna mieścić 30 laptopów.
Pytanie 18
Dotyczy pozycji nr 10 – Projektor. Proszę o zweryfikowanie wymagań i dopuszczenie
urządzenia z poniższymi portami. Obecnie nie ma urządzeni które spełnia łącznie wszystkie
wymagania.

Wyjścia:
VGA (D-Sub15);
Porty i złącza

Mini jack 3.5 mm;
mini USB;
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RJ-45;
RS232;
Trigger 12V;
USB (a) zasilające (5V/1.5A).

Wejścia:
Composite Video;
HDMI;
S-Video;
VGA (D-Sub 15) x2;
Mini jack 3.5 mm.
Żywotność
Co najmniej 7000 godzin
Zamawiający dopuszcza projektor (pozycja nr 10 i 14 opisu przedmiotu zamówienia)
posiadający następujące porty i złącza:
Wyjścia:VGA (D-Sub15); Mini jack 3.5 mm; mini USB; RJ-45; RS232; Trigger 12V; USB
(a) zasilające (5V/1.5A).
Wejścia: Composite Video; HDMI; S-Video; VGA (D-Sub 15); 2 x RCA (L/R); Mini jack 3.5
mm.
Zamawiający dopuszcza projektor (pozycja nr 10 i 14 opisu przedmiotu zamówienia) o
żywotności co najmniej 7000 godzin

Z poważaniem
Otrzymują:
1) Uczestnicy postępowania
2) Bip.redakcja
3)
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