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WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SIWZ) 

 

 

 

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w 

ramach Projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID 

– 19”. 
 

Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl – na podstawie z art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 

z późn. zm.), informuje o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych 

wyjaśnieniach. 
 

Pytanie Nr 1. W jaki sposób Zamawiający zamierza dokonać weryfikacji podanych w ofertach informacji 

dotyczących proponowanego sprzętu i okresu gwarancji ?. 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Weryfikację sprzętu komputerowego zamawiający będzie dokonywał w oparciu o podane przez 

wykonawcę parametry (tj. Model, Symbol, nazwę Producenta) które jednoznacznie wskażą oferowany 

produkt. Na etapie odbioru sprzętu Zamawiający korzystając ze strony producenta lub jego 

przedstawiciela z wykorzystaniem numeru seryjnego sprzętu zweryfikuje konfigurację sprzętową oraz 

warunki gwarancyjne oferowanego produktu. 

Pytanie Nr 2. Czy  Zamawiający oczekuje podania nazwy producenta, model produktu oraz  PN (Part 

Number) Producenta, po wpisaniu którego na stronie danego producenta produkt ten będzie 

identyfikowany w sposób jednoznaczny?  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający oczekuje żeby wykonawca podał takie  parametry jak (Model, Symbol, Producent). 

Zamawiający dopuszcza podanie dodatkowych parametrów tj. PN (Part Number) Producenta, po 

wpisaniu którego na stronie danego producenta produkt ten będzie identyfikowany w sposób 

jednoznaczny. 

Pytanie Nr 3. Czy warunki gwarancyjno serwisowe mają wynikać bezpośrednio z PN (Part Number) 

oferowanego produktu lub dołączonej opcji serwisowej z podaniem jej PN ? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający dopuszcza PN (Part Number) w celu weryfikacji warunków gwarancyjno serwisowej.  
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Pytanie Nr 4. Co w przypadku awarii dysku? Pozostaje on u Zamawiającego, czy zostanie oddany 

Dostawcy? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

W przypadku awarii dysku twardego, zostanie zwrócony dostawcy. 

Pytanie Nr 5. Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie komputerów mających z przodu obudowy 

złącza 2x USB 3.1 Gen1? 

Obecnie zapis jest nieprecyzyjny - do czego odnosi się zapis w nawiasie "(USB 3.0) - min. 2 szt" - ile 

finalnie i jakich złączy USB ma być na przednim panelu obudowy? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie dopuszcza  zmian w ilości portów. Zgodnie z specyfikacją SIWZ na przednim panelu 

mają  być min. 4 porty USB tj.  USB 3.1 Gen. 1 – min. 2 szt, USB 3.0 – min. 2 szt. 

Pytanie Nr 6. W związku z prowadzonym postępowaniem na „Dostawę sprzętu komputerowego oraz 

oprogramowania w ramach Projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie 

epidemii COVID – 19” oraz zawartymi w specyfikacji technicznej minimalnymi wymaganiami 

Zamawiającego dotyczącymi 80 monitorów LCD, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie 

monitorów z czasem reakcji – min. 5 ms. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza monitorów LCD z czasem reakcji – min. 5 ms. 

Pytanie Nr 7. W związku z tym, że Urząd Miejski w Przemyślu w projekcie „Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” uprawniony został przez firmę 

Microsoft do nabycia urządzeń z licencjami edukacyjnymi zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający 

dopuści możliwość zaoferowania komputerów stacjonarnych z systemem Microsoft Windows 10 Pro 

Education? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany na licencję Microsoft Windows 10 Pro Education. 

Licencja Windows 10 Pro Education dedykowana jest wyłączenie do szkół i placówek oświatowych.  

Pytanie Nr 8. W związku z prowadzonym postępowaniem na „Dostawę sprzętu komputerowego oraz 

oprogramowania w ramach Projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie 

epidemii COVID – 19” oraz zawartymi w specyfikacji technicznej wymaganiami  Zamawiającego 

zwracamy uwagę, że wyspecyfikowane  złącza w pozycji:   

"Obudowa: Wolnostojąca typu SFF (Small Form Factor), zasilacz min. 180W, gniazda z przodu 

obudowy: Wyjście słuchawkowe (audio), USB 3.1 Gen. 1 – min. 2 szt, (USB 3.0) – min. 2 szt." są tak 

naprawdę takimi samymi złączami pod względem technicznym tylko nazywane inaczej. 

W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści komputery w złącza 

z przodu obudowy:  

USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)  2 sztuki  lub USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) x 2 sztuki oraz USB 2.0  x 2 sztuki? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z specyfikacją SIWZ na przednim panelu mają być min. 4 porty USB tj. USB 3.1 Gen. 1 – min. 

2 szt, USB 3.0 – min. 2 szt.  

 

Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na składane pytania oraz wnioski w niniejszym 

postępowaniu stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

z up. PREZYDENTA MIASTA 

Kierownik Biura Zamówień Publicznych 
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