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  WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-24/17 na dostawę: 
 

„Urządzeń komputerowych” 

 

Pytanie nr 1 – dot. Część nr I, załącznik nr. 6 do SIWZ 
Zamawiający wymaga:  
Min 180  GB SSD, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu 
operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. 
Czy Zamawiający dopuści dysk 128 GB SSD, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą 
odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii? 
Odpowiedź nr 1 
Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 2 – dot. Część nr I, załącznik nr. 6 do SIWZ 
Zamawiający wymaga:  
Notebook wyposażony w dedykowane złącze stacji dokującej lub replikatora portów.  
Czy Zamawiający zaoferowanie notebooka bez dedykowanego złącza stacji dokującej lub 
replikatora portów?  
Odpowiedź nr 2 
Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 3 – dot. Część nr I, załącznik nr. 6 do SIWZ 
Zamawiający wymaga:  
Bateria minimum 6 ogniw, o pojemności 48 Wh 
Czy Zamawiający dopuści baterię 4 ogniwa, o pojemności 41 Wh? 
Odpowiedź nr 3 
Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 4 – dot. Część nr I, załącznik nr. 6 do SIWZ 
Zamawiający wymaga:  
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 
związane z serwisem gwarancyjnym. 
Czy Zamawiający zaakceptuje oświadczenie Wykonawcy że w przypadku nie wywiązywania 
się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, Producent przejmie na 
siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym? 
Odpowiedź nr 4 
Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 
Pytanie nr 5 – dot. Część nr I, załącznik nr. 6 do SIWZ 
Zamawiający wymaga:  
Microsoft Office STD 2010 lub nowszy, zgodnie z licencjonowaniem. 
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Proszę o informacje czy Zamawiający miał na myśli Microsoft Office Home and Business 2016 
Win Polish EuroZone Medialess P2 czy może licencje w licencjonowaniu MOLP OfficeStd 2016 
SNGL OLP NL? 
Jeżeli chodziło o licencjonowanie MOLP to proszę o informację w którym modelu 
licencjonowania Zamawiający jest uprawniony do kupowania: komercyjny, rządowy czy 
edukacyjny? 
Odpowiedź nr 5 
Licencjonowanie typu MOLP Microsoft Office STD 2010 lub nowszy, model licencjonowania 
rządowy. 
 
Pytanie nr 6 – dot. Część nr II Urządzenie wielofunkcyjne laserowe 
monochromatyczne 

Prosimy o jednoznacznie potwierdzenie czy przedmiotem postepowania w tej części jest 
urządzenie kolorowe czy monochromatyczne. Prośba jest spowodowana sprzecznymi 
zapisami w punktach 1 i 8. 
Odpowiedź nr 6 
Przedmiotem zamówienia jest urządzenie monochromatyczne. W związku z tym w części nr 2 
pkt 8 – Zał. nr 6 do SIWZ (Zestawienie parametrów wymaganych) Zamawiający dokonuje 
zmiany zapisu na „Mono: min. 22 str./min”. 
 
Pytanie nr 7 – dot. Część nr II Urządzenie wielofunkcyjne laserowe 
monochromatyczne 

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie drukujące z rozdzielczością maksymalną 600x600 
dpi? 
Odpowiedź nr 7 
Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe urządzenie z w/w parametrem. 
 
Pytanie nr 8 – dot. Część nr II Urządzenie wielofunkcyjne laserowe 
monochromatyczne 

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie skanujące z rozdzielczością maksymalną 600x600 
dpi? 
Odpowiedź nr 8 
Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe urządzenie z w/w parametrem. 
 
Pytanie nr 9 – dot. Część nr II Urządzenie wielofunkcyjne laserowe 
monochromatyczne 

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie posiadające następujące gabaryty: szerokość 390 
mm, głębokość 361 mm, wysokość 362 mm? 
Odpowiedź nr 9 
Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe urządzenie o w/w parametrze. 

 
Pytanie nr 10 – dot. Część nr II Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe 
Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie drukujące z rozdzielczością maksymalną 600x600 
dpi? 
Odpowiedź nr 10 
Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe urządzenie z w/w parametrem. 
 
Pytanie nr 11 – dot. Część nr II Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe 
Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie skanujące z rozdzielczością maksymalną 600x600 
dpi? 
Odpowiedź nr 11 
Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe urządzenie z w/w parametrem. 
 
Pytanie nr 12 – dot. Część nr II Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe 
Prosimy o wyjaśnienie zapisu „skanowanie do obrazu”. Jaki konkretnie plik ma być wynikiem 
takiego skanowania? 
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Odpowiedź nr 12 
Zamawiający wymaga, aby urządzenie miało możliwość skanowania do formatów min. JPEG 
oraz TIFF. 
 
Pytanie nr 13 – dot. Część nr II Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe 
Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie posiadające następujące gabaryty: szerokość 417 
mm, głębokość 429 mm, wysokość 495 mm? 
Odpowiedź nr 13 
Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe urządzenie o w/w parametrze. 
 
Pytanie nr 14 – dot. Część nr II Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe 
Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o wadze 26 kg? 
Odpowiedź nr 14 
Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe urządzenie o w/w parametrze. 
 

Pytanie nr 15 
Dla zadania 1 w punktach I, II, oraz III  zamawiający opisał oprogramowanie Microsoft bez 
podania typu licencji, np. punkt I, podpunkt 25  „Dodatkowe oprogramowanie” Zamawiający 
wymaga zaoferowania oprogramowania  „Microsoft Office STD 2010 lub nowszy, zgodnie  
z licencjonowaniem” 
Oprogramowanie Microsoft Office Standard oferowane jest w trzech typach licencjonowania : 

- Microsoft Open License dla klientów komercyjnych 
- Microsoft Open License dla klientów edukacyjnych 
- Microsoft Open License dla klientów Rządowych 

Z uwagi na złożoną charakterystykę działalności Zamawiającego, bardzo proszę  
o wskazanie typu licencji oprogramowania (komercyjna, edukacyjna, czy 
rządowa) jaki ma być zaoferowany do tego postępowania ? 
Zgodnie z najnowszymi wytycznymi firmy Microsoft, to Licencjobiorca musi określić do 
jakiego sektora klientów należy i do jakich celów zamierza wykorzystywać zakupione 
oprogramowanie.  
Ponadto, to licencjobiorca bierze pełną odpowiedzialność prawną za typ wykorzystywanej 
licencji instalując zakupione oprogramowanie i akceptując warunki określone w umowie 
licencyjnej. 
Wskazanie typu wymaganej licencji pozwoli Wykonawcom na złożenie oferty adekwatnej do 
wymagań Zamawiającego. 
Pragnę zaznaczyć, że odpowiedź na powyższe pytanie jest o tyle istotna, iż może w znaczący 
sposób wpłynąć na wycenę złożonej oferty. 
Odpowiedź nr 15 
Zamawiający wymaga MOLP Microsoft Office STD 2010 lub nowszy, model licencjonowania 
rządowy. 
 
Pytanie nr 16 
Czy Zamawiający dopuszcza oprogramowanie Microsoft Office  w wersji Home & Business ?  
Odpowiedź nr 17 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w oprogramowania. 
 
                                                            Przewodniczący Komisji Przetargowej 
 
  
 
                             Marcin Włodarz 
 
 
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego 
www.imid.med.pl w dniu 17 maja 2017 roku. 

http://www.imid.med.pl/

