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   Warszawa, dnia 01.08.2022 r. 

 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, 

NUMER POSTĘPOWANIA: D/129/2022 

 

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający 2. Regionalna Baza Logistyczna zawiadamia, że w postępowaniu 

na dostawę sprzętu informatycznego, wpłynęły wnioski o wyjaśnienie i zmianę treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, 

iż udzielił następujących wyjaśnień. 

Wniosek nr 1: 

Szanowni Państwo, proszę o udzielenie wyjaśnień do poniższych pytań.  

 Pytanie 1  

Dotyczy „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” Zad 2. -  Stacja graficzna (2-

procesorowa) SGM wiersz „Karta graficzna” oraz Zad 3. - Stacja graficzna (2-procesorowa) 

SG (befj), wiersz „Karta graficzna” Czy Zamawiający zaakceptuje kartę graficzną o 

minimalnych parametrach nie gorszych niż:   

„8GB GDDR6, PCI-Express x16 4.0, 5 złączy mini DisplayPort (w zestawie kable mini 

DisplayPort na DisplayPort), 1 złącze USB-C, max rozdzielczość 7680 x 4320 px na wyjściu 

DisplayPort po zastosowaniu kabla mini DisplayPort na Displayport, nie gorsza niż RTX 

4000”   

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stację graficzną wyposażoną w wyżej proponowaną 

kartę graficzną. Zamawiający dokona stosownych zmian w treści SWZ.  

 

Pytanie 2  

Dotyczy „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” Zad 2. -  Stacja graficzna (2-

procesorowa) SGM  Prosimy o potwierdzenie, że w tytule Zadania 2. doszło do omyłki 

pisarskiej i prawidłowa nazwa konfiguracji powinna brzmieć:  
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„Zad 2. -  Stacja graficzna (2-procesorowa) SG (adfj)”  

Prosimy również o potwierdzenie omyłki pisarskiej w nagłówku 

początku tabeli:  „Stacja graficzna stacjonarna (2-procesorowa) SGM 

(parametry minimalne)”  powinna brzmieć:  

„Stacja graficzna stacjonarna (2-procesorowa) SG (parametry minimalne)”   

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokona stosownych zmian w treści SWZ. 

 

Pytanie 3  

 Dotyczy „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” Zad 3. 

- Stacja graficzna (2-procesorowa) SG (befj) Prosimy o 

potwierdzenie omyłki pisarskiej w nagłówku początku tabeli:  

„Stacja graficzna stacjonarna SGM (parametry 

minimalne)”  powinna brzmieć:  

„Stacja graficzna SG (parametry minimalne)”   

 Odpowiedź: Zamawiający, informuje iż dokona stosownych zmian w treści SWZ. 

 

Pytanie 4   

Dotyczy „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” Zad 7. – 

Notebook 17” NBW Prosimy o potwierdzenie omyłki pisarskiej 

w nagłówku początku tabeli: „Notebook „mobilna stacja 

graficzna” NBSG (parametry minimalne)”  powinna brzmieć:  

„Notebook NBW (parametry minimalne)”   

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokona stosownych zmian w treści SWZ. 

 

Pytanie 5  

Dotyczy „Formularz ofertowy” załącznik nr 3 do SWZ  

W załączniku nr 3 do SWZ – formularz ofertowy zadanie nr 6,7 jest identyczny zapis:   

L p  

  

Przedmiot zamówienia  

  

J.m.  Ilość  

Cena 

jedn. 

netto  

Wartość 

netto  

VAT   

Wartość 

brutto  
%  

wartość  

podatku 

VAT  

1  Notebook 17" NBW (ceH)  szt  13            

2  
Mysz optyczna 2 przyciskowa, z 

rolką dedykowana do pracy z 
szt  13            
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notebookiem  

3  Torba transportowa dwukomorowa  szt  13            

4  Napęd DVD +/- RW USB  szt  13            

RAZEM        XX      

 

Prosimy o potwierdzenie iż tabela do zadania nr 6 powinna mieć zapis:  

Lp.  

  

Przedmiot zamówienia  

  

J.m.  Ilość  

Cena 

jedn. 

netto  

Wartość 

netto  

    VAT  

Wartość 

brutto  
%  

wartość  

podatku  

VAT  

1  
Notebook "mobilna stacja graficzna" 

NBSG   

szt.   8   
          

2  
Mysz optyczna 2 przyciskowa, z rolką 

dedykowana do pracy z notebookiem   

szt.   8   
          

3  Torba transportowa dwukomorowa   szt.   8             

4  Napęd DVD +/- RW USB   szt.   8             

    RAZEM     XX      

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zapis.  Zamawiający informuje, iż dokona stosownych 

zmian w treści SWZ. 

 

Pytanie 6  

Dotyczy „Opis Sposobu przygotowania oferty”  

W rozdziale XII w opisie sposobu przygotowania ofert w punkcie 11 ppkt „g” Zamawiający 

wymaga złożenia wraz z ofertą: oświadczenia, z którego wynika, które dostawy wykonują 

poszczególni członkowie konsorcjum – jeżeli dotyczy;   

Prosimy o potwierdzenie, że w związku z faktem, że w przedmiotowym postępowaniu 

Zamawiający nie stawia wobec wykonawców warunku udziału dotyczącego doświadczenia w 

realizacji dostaw – zgodnie ze specyfiką przedmiotu zamówienia w sytuacji wspólnego 

ubiegania się o zamówienie w ramach konsorcjum wykonawca nie będzie musiał składać 

powyższego oświadczenia w trybie art. 117 ust 4 Pzp.   

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokona stosownych zmian w treści SWZ. 
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Pytanie 7  

Dotyczy „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” – załącznik nr 1 do SWZ, zadanie nr 1, 

zadanie nr 2, zadanie nr 3, zadanie nr 6, zadanie nr 7  

Zamawiający stawia wymóg: Wykonawca dołączy do oferty link do strony internetowej 

producenta komputera, serwera zawierającej dokumentację techniczną która musi 

potwierdzać wymagane cechy wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia (opis 

obudowy i płyty głównej), oraz w czytelny sposób przedstawia opis oraz metodologię i 

schematy wymiany poszczególnych komponentów komputera, serwera co najmniej: procesor, 

dysk twardy, pamięć RAM, płyta główna oraz karty rozszerzeń.  

  

Wymienione przez Zamawiającego komponenty z uwagi na uproszczenie i oszczędności 

produkcji komputerów są komponentami uniwersalnymi i tożsamymi w różnych produktach 

producentów komputerów, serwerów.  

Natomiast same komputery, serwery z danej rodziny różnią się jedynie rozmiarami obudowy 

z uwagi na ich zastosowanie i/lub możliwości dalszej rozbudowy, a sama procedura montażu 

wymienionych podzespołów jest identyczna zarówno w małych stacjach nabiurkowych jak i 

tych większych, które użytkownik może postawić np. na podłodze.  

Z uwagi na powyższe prosimy o potwierdzenie, że spełniającym wymaganie będzie podanie 

linku do strony internetowej producenta komputera, serwera zawierającej dokumentację 

techniczną dla rodziny oferowanego komputera, serwer  bez względu na typ obudowy, która 

potwierdzi wymagane cechy wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia (opis 

obudowy i płyty głównej), oraz w czytelny sposób przedstawi opis oraz metodologię i 

schematy wymiany poszczególnych komponentów komputera, serwera dla co najmniej: 

procesora, dysku twardego, pamięci RAM, płyty głównej oraz kart rozszerzeń. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż spełniającym wymaganie będzie podanie linku do 

strony internetowej producenta komputera, serwera bez względu na typ obudowy, która 

potwierdzi wymagane cechy wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia (opis budowy 

i płyty głównej), oraz w czytelny sposób przedstawi opis oraz metodologię i schematy 

wymiany poszczególnych komponentów komputera, serwera dla co najmniej: procesora, 

dysku twardego, pamięci RAM, płyty głównej oraz kart rozszerzeń. 
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Wniosek nr 2: 

Szanowni Państwo, proszę o udzielenie wyjaśnień do poniższych pytań.  

  

Pytanie 1  

Dotyczy Zad 6. – Notebook „mobilna stacja graficzna” NBSG, wiersz „Pamięć RAM”  

  

Zamawiający wymaga, aby dany notebook był wyposażony w „64 GB, DDR4, 4 sloty 

DIMM” pamięci ram.  

Biorąc pod uwagę iż Zamawiającemu zależy na konkretnej ilości pamięci ram – 64GB, a nie 

na sposobie obsadzenia slotów DIMM w celu uzyskania danej ilości pamięci ram oraz biorąc 

pod uwagę nadchodzące zmiany technologiczne w komputerach przenośnych będącymi 

następcami modelów dotychczas oferowanych pod specyfikację Notebook NBSG.   

  

Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie notebooka wyposażonego w jeden moduł 

CAMM pamięci 64GB DDR5 4800MHz?  

  

Pragniemy zauważyć iż jest to rozwiązanie o parametrach o wiele wyższych niż pierwotny 

wymóg dla pamięci DDR4, jest to rozwiązanie oparte o nową technologię CAMM 

(Compression Attached Memory Module), które zamiast używania czterech tradycyjnych 

slotów na pamięć DIMM, oferuje jeden moduł pamięci obsługujący od 16GB do 128GB 

pamięci DDR5, który jest podłączony do płyty głównej za pomocą złącza kompresyjnego 

CAMM. Zastosowany moduł jest wymienny. Dzięki swej modułowej budowie, pamięć w 

module CAMM jest o 57% cieńsza od modułu DIMM, jest też mniej podatna na nagrzewanie 

się, przez co wydajniejsza i stabilniejsza w pracy. Poniżej poglądowy obrazek porównujący 

sposób obsadzenia 128GB w tradycyjnych modułach SODIMM obraz ta sama pojemność 

obsadzona w module CAMM  
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowany typ pamięci w mobilnej stacji graficznej 

jako równoważny dla wymaganego w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający 

informuje, iż dokona stosownych zmian w treści SWZ. 

 

Pytanie 2  

Dotyczy Zad 6. – Notebook „mobilna stacja graficzna” NBSG oraz  Zad 7. – Notebook 17” 

NBW, wiersz „Wymagania dodatkowe”  

 Zamawiający wymaga m.in. wbudowanych portów:  

„  

- 3 x USB 3.1,  

- 2x USB typu C   

- 1 x RJ 45,  

- 1 x złącze słuchawkowe i 1 x złącze mikrofonowe współdzielone 

jako 1 port combo, - 1 x HDMI,  

- 1 x mini DisplayPort,  

- 1 czytnik SmartCard,  

- 1 czytnik linii papilarnych,  

- 1 czytnik kart multimedialnych (SD, SDHC, SDXC), - 1 gniazdo 

blokady security lock.  

 „  

Czy Zamawiający zaakceptuje poniższe rozwiązanie dotyczące wbudowanych portów:  

„  

- 3 x USB 3.2 (w tym 1x USB 3.2 Typu C z funkcją portu 

DisplayPort),  
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- 2x Thunderbolt 4 (z funkcjonalnością USB typu C),  

- 1 x RJ 45,  

- 1 x złącze słuchawkowe i 1 x złącze mikrofonowe współdzielone 

jako 1 port combo, - 1 x HDMI 2.1,  

- 1 x DisplayPort (uzyskany za pomocą portu USB 3.2 Typu C z 

funkcją portu DisplayPort), - 1 czytnik SmartCard,  

- 1 czytnik linii papilarnych,  

- 1 czytnik kart multimedialnych (SD, SDHC, SDXC), - 1 gniazdo 

blokady security lock.  

„  

Mając na uwadze nadchodzące zmiany technologiczne w komputerach przenośnych 

będącymi następcami modelów dotychczas oferowanych pod specyfikacje Notebook NBSG i 

Notebook NBW, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie dla 

specyfikacji Notebook NBSG i NBW, notebooków posiadających slot USB 3.2 Typu C z 

funkcją portu DisplayPort zamiast oddzielnego portu „1x DisplayPort lub miniDisplayPort”? 

Pragniemy zauważyć, iż rozwiązanie to jest równoważne technologicznie z pierwotnym 

wymogiem i pozwala uzyskać ten sam efekt w postaci pełnoprawnego portu wideo 

DisplayPort zachowując wszelkie parametry techniczne charakterystyczne dla tej technologii.   

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie dotyczące wbudowanych 

portów mobilnej stacji graficznej NBSG i notebooka 17” NBW, jako rozwiązanie 

równoważne dla wymaganego w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający informuje, iż 

dokona stosownych zmian w treści SWZ. 

 

 

Wniosek nr 3: 

Szanowni Państwo,  

 Działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca 

zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(SWZ) w zakresie:  

 Pytanie nr 1  

1. Pytanie dotyczy zadania 12 i 13.   

W  SWZ w (rozdziale III) w zadaniu nr 12 i 13 jest zapis:  
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12  Urządzenie wielofunkcyjne UW5  szt.  1  

Komplet oryginalnych atramentów  kpl  1  

    

13  Urządzenie wielofunkcyjne UW4  szt.  1  

Komplet oryginalnych atramentów  kpl  1  

  

Prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczący atramentów jest omyłką pisarską, a powyższy 

zapis powinien brzmieć „komplet oryginalnych tonerów”  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zapis.  Zamawiający informuje, iż dokona stosownych 

zmian w treści SWZ. 

 

Pytanie nr 2 

2. Pytanie dotyczy zadania 12 i 13.   

W Załączniku nr 1 do SWZ (ZADANIE 12. Urządzenie wielofunkcyjne UW5, ZADANIE 

13. Urządzenie wielofunkcyjne UW4) jest zapis:   

 „firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz 

posiadać autoryzację Producenta urządzenia wielofunkcyjnego(…)”   

 Natomiast w Rozdziale V (INFORMCJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH 

DOWODOWYCH) pkt 1, zadanie nr 12 podpunkt 1 i zadanie nr 13 podpunkt 1 jest 

zapis :   

 „Oświadczenie od firmy serwisującej na świadczenie usług serwisowych oraz posiadanie 

autoryzacji urządzenia wielofunkcyjnego”  

 Prosimy o doprecyzowanie, że Zmawiający wymaga, aby firma serwisująca posiadała ISO 

9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzację Producenta urządzenia 

wielofunkcyjnego.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga, aby firma serwisująca posiadała 

certyfikat ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzację Producenta 

urządzenia wielofunkcyjnego. 

 

Pytanie nr 3 

3. Pytanie dotyczy zadań 9 i 10.   

W Załączniku nr 1 do SWZ w zadaniu nr 9 i 10 jest zapis:   

 „Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz 

posiadać autoryzację producenta półki dyskowej i kontrolera – Wykonawca złoży dokument 

potwierdzający potwierdzające spełnianie wymogu.”  
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 Natomiast w Rozdziale V (INFORMCJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH 

DOWODOWYCH) pkt 1, zadanie nr 9, 10 podpunkt 1 jest zapis:   

 ,,Certyfikat ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadanie autoryzacji 

producenta półki dyskowej i kontrolera.”  

 Prosimy o potwierdzenie, że Zmawiający wymaga, aby firma serwisująca posiadała ISO 

9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzację Producenta półki dyskowej i 

kontrolera.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga, aby firma serwisująca posiadała 

certyfikat ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzację Producenta 

półki dyskowej i kontrolera. 

 

Pytanie nr 4 

4. Pytanie dotyczy zadań 9 i 10.    

W  Rozdziale V, w zadaniu nr 9 i nr 10, pkt 2w SWZ jest zapis:    

 „Oświadczenie producenta potwierdzające że serwis urządzeń (półki i kontrolera) będzie 

realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio 

przez Producenta.”  

Natomiast w Załączniku nr 1 jest zapis:  

„Serwis urządzeń (półki i kontrolera) musi być realizowany przez producenta lub 

Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta – Wykonawca złoży oświadczenia 

producenta półki i kontrolera potwierdzające że serwis będzie realizowany przez 

Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta lub bezpośrednio przez producenta.”  

 Prosimy o potwierdzenie, że wymagane jest oświadczenie producenta półki i producenta 

kontrolera, że serwis wyprodukowanych urządzeń będzie realizowany przez Autoryzowanego 

Partnera Serwisowego Producenta lub Producenta.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymagane jest oświadczenie producenta 

potwierdzające, że serwis urządzeń (półki i kontrolera) będzie realizowany przez 

Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta.” 

 

Pytanie nr 5 

5. Pytanie dotyczy zadań 9 i 10. W Załączniku nr 1 do SWZ oraz w SWZ w zadaniu nr 

9 i 10 jest zapis: (SWZ, rozdział V, punkt 11)   

 „Dokument zawierający, link dedykowanej strony internetowej Producenta notebooka 

dający dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień.”   
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 Oba zadania (nr 9 i 10) dotyczą półek dyskowych. Prosimy o potwierdzenie, że powyższy 

wymóg dotyczy załączenia linku do sterowników i uaktualnień Producenta półek dyskowych.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że powyższy wymóg dotyczy załączenia linku do 

sterowników i uaktualnień Producenta półek dyskowych. Zamawiający informuje, iż dokona 

stosownych zmian w treści SWZ. 

 

Pytanie nr 6 

6. Pytanie dotyczy zadania 8. W Załączniku nr 1 do SWZ (SWZ, rozdział V, zadanie nr 

8) są zapisy:   

 „4 lub więcej dysków HDD 2,5 cala SATA(…)Gwarancja na pojedynczy dysk : 5 lat.(…)” ,   

„16 lub więcej dysków HDD 3,5 cala SATA(…)Gwarancja na pojedynczy dysk: 5 lat.(…)”  

 Natomiast w ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SWZ (OPZ)  jest wymóg:  

 „Na wyroby dostarczone Wykonawca udzieli gwarancji na okres min. 36 miesięcy w zakresie 

zadań 1-3 oraz 6-8”.  

 Prosimy o potwierdzenie, że okres gwarancji dysków jest równy okresowi gwarancji serwera.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia okres 

gwarancji dysków winien wynosić 5 lat, serwera min. 36 miesięcy. 

 

Pytanie nr 7 

7. Pytanie dotyczy zadań 4 i 5. W Załączniku nr 1 do SWZ w zadaniu nr 4 i 5 w 

„Gwarancji i certyfikatach”  jest zapis:   

 „Deklaracja CE wystawiana przez producenta monitora.”   

 Natomiast w SWZ (rozdział V, zadania 4 i 5, punkt 6) jest zapis:  

 „Deklaracja zgodności CE.”  

 Prosimy o potwierdzenie, że wymaganym dokumentem jest deklaracja zgodności CE 

wystawiona przez Producenta Monitora.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaganym dokumentem jest deklaracja 

zgodności CE wystawiona przez Producenta Monitora.  

 

Pytanie nr 8 

8. Pytanie dotyczy zadań 4 i 5. W SWZ (rozdział V, zadania 4 i 5, punkt 7)   

 „Oświadczenie Producenta monitora lub jego przedstawiciela w kraju, że w przypadku nie 

wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na 

siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.”  
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 W załączniku nr 1 do SWZ w zadaniu nr 4 i 5 w „Gwarancji i certyfikatach”  jest zapis:   

 „Oświadczenie producenta monitora lub jego autoryzowanego i wyłącznego 

przedstawiciela na terenie Polski, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków 

gwarancyjnych Oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 

związane z serwisem.”  

 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga Oświadczenia producenta monitora lub 

jego autoryzowanego i wyłącznego przedstawiciela na terenie Polski.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga Oświadczenia producenta monitora  

lub jego autoryzowanego i wyłącznego przedstawiciela na terenie Polski. 

 

Pytanie nr 9 

9. Pytanie dotyczy dokumentów.  W SWZ (rozdział XI) jest zapis:    

 „Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert tj.  

24.10.2022 roku (art. 220 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy PZP).”  

 Jak wynika z Rozdziału XIII, punktu 1   

 „Ofertę(…)należy złożyć(…)do dnia 27.07.2022 r. do godz. 08:00.(…)”  

 Prosimy o potwierdzenie, że data 24.10.2022 jest datą terminu związania ofertą, a powyższy 

zapis powinien brzmieć: „Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 90 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert tj. 27.07.2022 roku (art. 220 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy PZP) do 

dnia 24.10.2022 roku”  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza termin związania ofertą oraz pozostawia zapisy treści 

SWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 10 

10. Dotyczy „Opis Sposobu przygotowania oferty”  

W rozdziale XII w opisie sposobu przygotowania ofert w punkcie 11 ppkt „g” 

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą: ,,oświadczenia, z którego wynika, które 

dostawy wykonują poszczególni członkowie konsorcjum – jeżeli dotyczy”;  

Prosimy o potwierdzenie, że w związku z faktem, że w przedmiotowym postępowaniu 

Zamawiający nie stawia wobec wykonawców warunku udziału dotyczącego doświadczenia 

w realizacji dostaw – zgodnie ze specyfiką przedmiotu zamówienia w sytuacji wspólnego 

ubiegania się o zamówienie w ramach konsorcjum wykonawca powyższe oświadczenie nie 

jest wymagane.  



 Strona 12 
 

 Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokona stosownych zmian w treści SWZ. 

 

Pytanie nr 11 

11. W rozdziale VIII SWZ -  INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE 

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (KONSORCJUM) I 

WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, pkt 

1, ppkt 1.2 jest zapis: ,,W przypadku o którym mowa w pkt. 1.1 i 1.2 wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego 

wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy”.   Prosimy o potwierdzenie, że 

w związku z faktem, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie stawia wobec 

wykonawców warunku udziału o których mowa w pkt 1.1 i 1.2 w sytuacji wspólnego 

ubiegania się o zamówienie, powyższe oświadczenie nie jest wymagane.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza prawidłowość interpretacji przywołanego przez 

Wykonawcę zapisu oraz pozostawia zapisy treści SWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 12 

12. DOTYCZY ZAŁ. 1, OPZ, zadanie 5 – Monitor M5 – 30”  

W załączniku nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia, ZADANIE 5. Monitor M5,  

tabela jest zapis: ,,zakres częstotliwości pionowej [Hz] min. 57 – 79”.  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści monitor posiadający zakres 

częstotliwości pionowej 25-71 Hz.  

Proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest lepsze niż wymagane bo oferuje 

szerszy zakres częstotliwości. Ponadto wyższa częstotliwość odświeżania pionowego 

nie ma znaczenia w przypadku użytkowania monitora, gdyż standardowe karty 

graficzne dla złącza cyfrowego wysyłają sygnał z częstotliwością na poziomie 60 Hz. 

Większa częstotliwość jest tylko dostępna dla rozdzielczości 720x400 pikseli czyli 

praktycznie w tej chwili nie jest używana.  

 Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż dopuszcza zaproponowany zakres częstotliwości 

pionowej jako równoważny dla wymaganego w Opisie Przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający informuje, iż dokona stosownych zmian w treści SWZ 
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Pytanie nr 13 

13. DOTYCZY ZAŁ. 1, OPZ, zadanie 4 – Monitor M4G – 27”  

W załączniku nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia, ZADANIE 4. Monitor 

M4G,  tabela Zamawiający zawarł zapisy:  

,,wbudowane gniazda wejściowe w monitorze: Display Port, HDMI, DVI-D, USB-C, 2 

x USB  

3.0” 

oraz  

,,ukompletowanie:…..Przejściówka z kabla DVI na HDMI lub DP jeśli monitor nie 

posiada złącza DVI.”  

Prosimy o potwierdzenie, że powyższe zapisy należy rozumieć, że w przypadku jeśli 

monitor M4G nie posiada wbudowanego złącza DVI-D, Zamawiający dopuszcza 

przejściówkę z kabla DVI na HDMI.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że odpowiednie zapisy Opisu Przedmiotu 

Zamówienia należy rozumieć, że w przypadku jeśli monitor M4G nie posiada wbudowanego 

złącza DVI-D, Zamawiający dopuszcza przejściówkę z kabla DVI na HDMI lub DP. 

 

Pytanie nr 14  

14. Prosimy o potwierdzenie, że załączony do SWZ wzór gwarancji przetargowej i 

gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy (załącznik nr 7 do SWZ) 

ma charakter informacyjny (przykładowy), a Zamawiający dopuści gwarancję 

przetargową i gwarancję zabezpieczenia należytego wykonania umowy wystawioną 

na standardowym wzorze danego ubezpieczyciela, na warunkach zawartych w SWZ 

oraz o treści zgodnej z ustawą Prawa Zamówień Publicznych.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że załączony do SWZ wzór gwarancji przetargowej  

i gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy (załącznik nr 7 do SWZ) ma 

charakter informacyjny (przykładowy). Zamawiający dopuści gwarancję przetargową  

i gwarancję zabezpieczenia należytego wykonania umowy wystawioną na standardowym 

wzorze danego ubezpieczyciela, na warunkach zawartych w SWZ oraz o treści zgodnej  

z ustawą Prawa Zamówień Publicznych. 

 

Pytanie nr 15  

15. W załączniku nr 3 do SWZ – FORMULARZ OFERTY, Zamawiający 

wyspecyfikował tabele zawierające parametry techniczne sprzętu oferowanego przez 
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wykonawcę, które wykonawcy zobowiązani są podać dla poszczególnych części. Dla 

zadania nr 8 - ,,SERWER NAS W OBUDOWIE TYPU DESKTOP”, Zamawiający nie 

wyspecyfikował tabeli z parametrami technicznymi. Prosimy o potwierdzenie, że 

Zamawiający wymaga aby wykonawcy składający ofertę na część 8 podali nazwę 

producenta oferowanego serwera, model oferowanego serwera oraz wyspecyfikowali 

wszystkie parametry techniczne  podane przez Zamawiającego w załączniku nr 1 dla 

zadania 8.   

 Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby Wykonawcy składający ofertę na zadanie nr 8 

podali nazwę producenta oferowanego serwera, model oferowanego serwera oraz 

wyspecyfikowali wszystkie parametry techniczne  podane przez Zamawiającego w załączniku 

nr 3 dla zadania 8.  Zamawiający informuje, iż dokona stosownych zmian w treści SWZ.  

 

Pytanie nr 16 

16. W załączniku nr 1 do SWZ – OPZ, zadanie 13 - Urządzenie wielofunkcyjne UW4, 

tabela, wiersz: ,,wyposażenie” jest zapis: ,,Toner- który zapewni wydrukowanie minimum 

100 000 stron kolorowych A4 CMYK (przy 5% pokrycia każdej składowej CMYK) z 

podaniem numeru partii oraz ilości sztuk niezbędnych do wydrukowania 100 000 stron 

(przy 5% pokrycia każdej składowej CMYK)”.   

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiający wymaga dostarczenia tonerów tzn. takiej 

ilości tonerów, która zapewni wydrukowanie minimum 100 000 stron kolorowych A4 

CMYK (przy 5% pokrycia każdej składowej CMYK.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga dostarczenia tonerów tzn. takiej ilości 

tonerów, która zapewni wydrukowanie minimum 100 000 stron kolorowych A4 CMYK (przy 

5% pokrycia każdej składowej CMYK. 

Pytanie nr 17  

17. W załączniku nr 1 do SWZ – OPZ, zadanie 13 - Urządzenie wielofunkcyjne 

UW4, tabela, wiersz: ,,wyposażenie” jest zapis: ,, ….Toner- który zapewni 

wydrukowanie minimum 100 000 stron kolorowych A4 CMYK (przy 5% pokrycia 

każdej składowej CMYK) z podaniem numeru partii oraz ilości sztuk niezbędnych do 

wydrukowania 100 000 stron (przy 5% pokrycia każdej składowej CMYK); Bębny - 

które zapewnią wydrukowanie minimum 200 000 stron kolorowych A4 CMYK (przy 

5% pokrycia każdej składowej CMYK) z podaniem numeru partii oraz ilości sztuk 

niezbędnych do wydrukowania 200 000 stron (przy 5% pokrycia każdej składowej 

CMYK)”, prosimy o potwierdzenie, że w załączniku nr 3,  w sekcji ,,PARAMERTY 
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TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCCĘ” w zadaniu 

12, 13 , tabela, wiersz: ,,wyposażenie” , Wykonawca zobowiązany jest podać numer 

partii tonerów oraz ilości sztuk tonerów niezbędnych do wydrukowania 100 000 

stron (przy 5% pokrycia każdej składowej CMYK), oraz  bębnów niezbędnych 

do wydrukowania 200 000 stron (przy 5% pokrycia każdej składowej CMYK).   

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga podania  numeru partii tonerów oraz 

ilości sztuk tonerów niezbędnych do wydrukowania 100 000 stron (przy 5% pokrycia każdej 

składowej CMYK), oraz  bębnów niezbędnych do wydrukowania 200 000 stron (przy 5% 

pokrycia każdej składowej CMYK).   

 

Pytanie nr 18  

18. W załączniku nr 1 do SWZ – OPZ, zadanie 13 - Urządzenie wielofunkcyjne 

UW4, tabela, wiersz: ,,wyposażenie” jest zapis:   

  

Wyposażenie  • Finiszer z automatyczną funkcją zszywania na 50 arkuszy, z tacą odbiorczą min 
500 arkuszy.  

• Toner- który zapewni wydrukowanie minimum 100 000 stron kolorowych A4 
CMYK (przy 5% pokrycia każdej składowej CMYK) z podaniem numeru partii 
oraz ilości sztuk niezbędnych do wydrukowania 100 000 stron (przy 5% pokrycia 
każdej składowej CMYK);  

• Bębny - które zapewnią wydrukowanie minimum 200 000 stron kolorowych A4 
CMYK (przy 5% pokrycia każdej składowej CMYK) z podaniem numeru partii 
oraz ilości sztuk niezbędnych do wydrukowania 200 000 stron (przy 5% pokrycia 
każdej składowej CMYK);  

• Wszystkie pozostałe zużywające się materiały eksploatacyjne – pozwalające na 
wydrukowanie 150 000 stron kolorowych z podaniem numeru partii oraz ilości 
sztuk niezbędnych do wydrukowania 150 000 stron (przy 5% pokrycia każdej 
składowej CMYK);  

  
Powyższe wyposażenie:  
- nie stanowi kompletu (komplet – rozumiany jako standardowe, fabryczne 

wyposażenie, umieszczone fizycznie w urządzeniu przez Producenta urządzenia), 
a oddzielne pozycje handlowe (dodatkowe wyposażenie, ukompletowanie), to 
każda powinna posiadać oznaczenie i kod producenta oraz występować jako 
oddzielna pozycja formularza cenowego,  

- nie jest wyszczególniane w Karcie Sprzętu dla danego urządzenia.  

  

Prosimy o potwierdzenie, że zapis:   

,,Powyższe wyposażenie:  

- nie stanowi kompletu (komplet – rozumiany jako standardowe, fabryczne wyposażenie, 

umieszczone fizycznie w urządzeniu przez Producenta urządzenia), a oddzielne pozycje 



 Strona 16 
 

handlowe (dodatkowe wyposażenie, ukompletowanie), to każda powinna posiadać 

oznaczenie i kod producenta oraz występować jako oddzielna pozycja formularza cenowego,  

- nie jest wyszczególniane w Karcie Sprzętu dla danego urządzenia”   

  

należy rozumieć, że w przypadku zaoferowania urządzenia wielofunkcyjnego, w którym:  

• tonery zapewniające wydrukowanie minimum 100 000 stron kolorowych A4 CMYK 

(przy 5% pokrycia każdej składowej CMYK),   

• bębny, zapewniające wydrukowanie minimum 200 000 stron kolorowych A4 CMYK 

(przy 5% pokrycia każdej składowej CMYK) oraz   

• wszystkie pozostałe zużywające się materiały eksploatacyjne – pozwalające na 

wydrukowanie 150 000 stron kolorowych (przy 5% pokrycia każdej składowej 

CMYK)   

  

są fabrycznie i ,,fizycznie” zamontowane w oferowanym urządzeniu 

wielofunkcyjnym i stanowią komplet (komplet – rozumiany jako standardowe, 

fabryczne wyposażenie, umieszczone fizycznie w urządzeniu przez Producenta 

urządzenia, w ramach oferowanej ceny);  Zamawiający, nie wymaga aby Wykonawca 

podał, oznaczenie i kod producenta oraz wyspecyfikował jako oddzielne pozycje 

formularza cenowego (załącznik nr 3 do SWZ) dla tonerów, bębnów i wszystkich 

pozostałych zużywających się materiałów eksploatacyjnych fizycznie umieszczonych 

w urządzeniu,  

  

natomiast w sytuacji kiedy tonery, bębny, wszystkie pozostałe zużywające się 

materiały eksploatacyjne nie są fabrycznie i ,,fizycznie” zamontowane w oferowanym 

urządzeniu wielofunkcyjnym przez Producenta, Wykonawca zobowiązany jest:  w 

załączniku nr 3 formularz ofertowy, część 12 i 13, tabela zawierająca ceny, oprócz 

ceny za urządzenie wielofunkcyjne, oddzielnie wyspecyfikować i podać ceny za 

bębny, tonery, wszystkie pozostałe zużywające się materiały eksploatacyjne 

pozwalające na wydrukowanie ilości podanej przez Zamawiającego w załączniku nr 1 

do SWZ, dla tonerów, bębnów i wszystkich pozostałych zużywających się materiałów 

eksploatacyjnych które nie są fizycznie umieszczone w urządzeniu.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie wymaga aby Wykonawca podał, 

oznaczenie i kod producenta oraz wyspecyfikował jako oddzielne pozycje formularza 

cenowego (załącznik nr 3 do SWZ) dla tonerów, bębnów i wszystkich pozostałych 
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zużywających się materiałów eksploatacyjnych fizycznie umieszczonych w urządzeniu, 

natomiast w sytuacji kiedy tonery, bębny, wszystkie pozostałe zużywające się materiały 

eksploatacyjne nie są fabrycznie i ,,fizycznie” zamontowane w oferowanym urządzeniu 

wielofunkcyjnym przez Producenta, Wykonawca zobowiązany jest:  w załączniku nr 3 

formularz ofertowy, część 12 i 13, tabela zawierająca ceny, oprócz ceny za urządzenie 

wielofunkcyjne, oddzielnie wyspecyfikować i podać ceny za bębny, tonery, wszystkie 

pozostałe zużywające się materiały eksploatacyjne pozwalające na wydrukowanie ilości 

podanej przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SWZ, dla tonerów, bębnów i 

wszystkich pozostałych zużywających się materiałów eksploatacyjnych które nie są 

fizycznie umieszczone w urządzeniu. 

 

Pytanie nr 19 

19. W załączniku nr 3 do SWZ – Formularz ofertowy,  zadanie nr 12 i 13 

Zamawiający zawarł zapis: ,,Komplet oryginalnych atramentów 1 kpl” , natomiast w 

załączniku nr 1 OPZ, zadanie nr 13, Zamawiający w tabeli technicznej w wierszu 

,,wyposażenie” podał wymagania dotyczące tonerów, bębnów i pozostałych 

zużywających  się materiałów eksploatacyjnych. Prosimy o potwierdzenie, ze 

Zamawiający wymaga tonerów, bębnów i pozostałych zużywających  się materiałów 

eksploatacyjnych w ilości pozwalającej na wydrukowanie :  

• minimum 100 000 stron kolorowych A4 CMYK (przy 5% pokrycia każdej składowej 

CMYK) dla tonerów,    

• minimum 200 000 stron kolorowych A4 CMYK (przy 5% pokrycia każdej składowej 

CMYK) dla bębnów,    

• minimum 150 000 stron kolorowych (przy 5% pokrycia każdej składowej CMYK) dla 

wszystkich pozostałych zużywających się materiałów eksploatacyjnych  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga tonerów, bębnów i pozostałych 

zużywających  się materiałów eksploatacyjnych, które nie są fizycznie umieszczone  

w urządzeniu w ilości pozwalającej na wydrukowanie :  

• minimum 100 000 stron kolorowych A4 CMYK (przy 5% pokrycia każdej składowej 

CMYK) dla tonerów,    

• minimum 200 000 stron kolorowych A4 CMYK (przy 5% pokrycia każdej składowej 

CMYK) dla bębnów,    

• minimum 150 000 stron kolorowych (przy 5% pokrycia każdej składowej CMYK) dla 

wszystkich pozostałych zużywających się materiałów eksploatacyjnych  
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Pytanie nr 20  

20. W załączniku nr 3 do SWZ – Formularz ofertowy,  zadanie nr 12 i 13 

Zamawiający zawarł zapis: ,,Komplet oryginalnych atramentów 1 kpl” , natomiast w 

załączniku nr 1 OPZ, zadanie nr 13, Zamawiający w tabeli technicznej w wierszu 

,,wyposażenie” podał wymagania dotyczące tonerów, bębnów i pozostałych 

zużywających  się materiałów eksploatacyjnych. Prosimy o wyjaśnienie, co 

wykonawcy zobowiązani są podać w pozycji ,,Komplet oryginalnych atramentów 1 

kpl” .  

Czy należy tutaj wpisać kwotę (sumę) za wszystkie tonery (CMYK) i bębny 

pozwalające na wydrukowanie wymaganej przez Zmawiającego ilości stron czy 

podać osobne pozycje cenowe za tonery, bębny, pozostałe zużywające się materiały 

eksploatacyjne które nie są fabrycznie umieszczone w urządzeniu przez Producenta 

urządzenia?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby podać sumę za wszystkie tonery (CMYK) i bębny 

pozwalające na wydrukowanie wymaganej przez Zamawiającego ilości stron, które nie są 

fabrycznie umieszczone w urządzeniu przez Producenta urządzenia 

 

Pytanie nr 21  

21. W załączniku nr 1 do SWZ – OPZ, zadanie 13 - Urządzenie wielofunkcyjne UW4, 

tabela, wiersz: ,,wyposażenie” jest zapis:   

  

Wyposażenie  • Finiszer z automatyczną funkcją zszywania na 50 arkuszy, z tacą odbiorczą min 500 
arkuszy.  

……  
Powyższe wyposażenie:  
- nie stanowi kompletu (komplet – rozumiany jako standardowe, fabryczne 

wyposażenie, umieszczone fizycznie w urządzeniu przez Producenta urządzenia), a 
oddzielne pozycje handlowe (dodatkowe wyposażenie, ukompletowanie), to każda 
powinna posiadać oznaczenie i kod producenta oraz występować jako oddzielna 
pozycja formularza cenowego,  

- nie jest wyszczególniane w Karcie Sprzętu dla danego urządzenia.  

  

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku jeżeli finiszer nie stanowi kompletu (komplet – 

rozumiany jako standardowe, fabryczne wyposażenie, umieszczone fizycznie w urządzeniu 

przez Producenta urządzenia), a oddzielne pozycje handlowe (dodatkowe wyposażenie, 

ukompletowanie), to Wykonawca zobowiązany jest w formularzu cenowym wyspecyfikować 

cenę za finiszer jako oddzielna pozycja formularza cenowego a w opisie technicznym podać 

oznaczenie i kod producenta.   
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w przypadku jeżeli finiszer nie stanowi kompletu 

(komplet – rozumiany jako standardowe, fabryczne wyposażenie, umieszczone fizycznie w 

urządzeniu przez Producenta urządzenia), a oddzielne pozycje handlowe (dodatkowe 

wyposażenie, ukompletowanie), to Wykonawca zobowiązany jest w formularzu cenowym 

wyspecyfikować cenę za finiszer jako oddzielna pozycja formularza cenowego a w opisie 

technicznym podać oznaczenie i kod producenta. 

 

Wniosek nr 4: 

Zapytania do Zamawiającego  

 ZADANIE 7 -  Notebook 17" NBW (ceH)  

        W stosunku do Notebooków NBW wskazanych w siwz – karta graficzna - 

Zamawiający postawił wymaganie minimalne: Grafika musi osiągać w teście Passmark 8.0 

G3D Mark minimum 8000 punktów, minimum 2 GB własnej (niewspółdzielonej pamięci 

RAM). Karta graficzna musi znajdować się na stronie: 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php. W celu doprecyzowania zapisów SIWZ 

oraz w związku z wątpliwościami Wykonawcy prosimy o potwierdzenie poprawności 

rozumienia zapisów SIWZ tj. Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał test 

Passmark 8.0 dla oferowanego notebooka, a karta graficzna w tym teście winna osiągnąć 

wynik min. 8000 punktów oraz jednocześnie aby model oferowanej karty graficznej 

znajdował się na wskazanej stronie?  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza poprawność zapisów w SWZ. 

 

Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień treści SWZ, dokona zmiany treści 

SWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu, anuluje załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu 

zamówienia i doda nowy załączniki nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia po zmianie 

w dniu 01.08.2022r., anuluje załącznik nr 3 do SWZ – Wzór formularza oferty i doda nowy 

załączniki nr 3 do SWZ – Wzór formularza oferty po zmianie w dniu 01.08.2022r. oraz 

anuluje załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy i doda nowy załącznik nr 6 do SWZ – wzór 

umowy po zmanienie w dniu 01.08.2022r. 

 

KOMENDANT 

/-/ płk Mieczysław SPYCHALSKI 


