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Uczestnicy postępowania 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) na realizację zadania 
p/n „Dostawa sprzętu komputerowego dla będącego w budowie budynku przeznaczonego 
na mający powstać Zespół Szkolno Przedszkolny w Tyńcu Małym”. 

 
Zamawiający w związku z pytaniami, które wpłynęły do ww. przetargu udziela następujących 
odpowiedzi, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
 
Grupa I  
Pytanie 1. Czy Zamawiający  w  związku z brakiem możliwości zaoferowania wymaganej 
obudowy ze względu na obecne standardy dopuści obudowę: 
Obudowa fabrycznie konwertowalną typu MicroTower z możliwością pracy w pozycji pionowej 
i poziomej z zasilaczem o mocy min. 320W i sprawności min. 90%? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie obudowy fabrycznie konwertowalnej typu 
MicroTower z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej z zasilaczem o mocy min. 
320W i sprawności min. 90% 
 
Grupa II  
Pytanie 1 
Poz. 1) Zestaw: komputer stacjonarny wraz z monitorem mikrofonem oraz głośnikami - Ilość 
sztuk: 67 
W punkcie 10 Zamawiający opisuje: 
Obudowa/Zasilacz - Małogabarytowa typu small form factor z obsługą kart PCI Express 
wyłącznie niskim profilu, Zasilacz o mocy min 400W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu 
zmiennego. 
Zasilacze o wymaganej przez Zamawiającego mocy występują tylko w obudowach typu Tower. 
Czy Zamawiający zmieni zapis na: zasilacz o mocy adekwatnej do pozostałych parametrów 
wymaganych w SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany na: zasilacz o mocy adekwatnej do pozostałych 
parametrów określonych w SIWZ. 
 
Pytanie 2 
Poz. 1) Zestaw: komputer stacjonarny wraz z monitorem mikrofonem oraz głośnikami - Ilość 
sztuk: 67 
W punkcie 34 Zamawiający opisuje: „Gwarancja 1 uszkodzonego piksela", Czy Zamawiający 
zgodzi się na zapis: 
- Gwarancja braku 1 uszkodzonego piksela matrycy LCD w chwili dostawy monitora.  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wprowadza zapis Gwarancja braku 1 uszkodzonego piksela 
matrycy LCD w chwili dostawy monitora. 
 
 



Pytanie 3 
Poz. 3) Przenośne komputery 
W punkcie 21 BIOS Zamawiający opisuje: 
- Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: 
zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów 
pamięci, MAC adres karty sieciowej, 
- Wsparcie dla technologii ATP&Computrace 
- Możliwość włączenia i wyłączenia kamery, BT 4.0, WI FI, LAN, Czytnika kart 
multimedialnych, USB CHARGE, 
Dostępna z poziomu BIOS Event LOG pozwalający na diagnostykę zdarzeń 
- Możliwość ustawienia hasła podczas startu (bootowania) Czy Zamawiający zgodzi się na zapis: 
- Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: 
zainstalowanego procesora, 
- Wsparcie dla technologii ATP&Computrace 
- Mozliwość włączenia i wyłączenia kamery, BT 4.0, WI FI, LAN, Czytnika kart 
multimedialnych, USB CHARGE, 
- Dostępna z poziomu BIOS Event LOG pozwalający na diagnostykę zdarzeń 
- Możliwość ustawienia hasła BIOS na poziomie usera, administratora oraz dysku twardego. 
- Możliwość ustawienia hasła podczas startu (bootowania) 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie przenośnego komputera o parametrach 
opisanych powyżej.  
 
Pytanie 4 
Poz. 3) Przenośne komputery 
W punkcie 23 podpunkt 2 Zamawiający opisuje: 
2.Certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej GOLD dla Polski. Certyfikat ważny w dniu 
składania oferty i potwierdzony wydrukiem ze strony WWW.epeat.net Country=POLAND Czy 
Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu? Dla Zamawiającego wystarczającym jest norma Energy 
Star. 
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z Certyfikatu EPEAT.   
 
Pytanie 5 
Poz. 4) Komputer stacjonarny wraz z UPS-em W punkcie 10 Zamawiający opisuje: 
Obudowa/Zasilacz - Małogabarytowa typu small form factor z obsługą kart PCI Express 
wyłącznie niskim profilu, Zasilacz o mocy min 400W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu 
zmiennego. 
Zasilacze o wymaganej przez Zamawiającego mocy występują tylko w obudowach typu Tower. 
Czy zamawiający zmieni zapis na: zasilacz o mocy adekwatnej do pozostałych parametrów 
wymaganych w SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany na: zasilacz o mocy adekwatnej do pozostałych 
parametrów określonych w SIWZ  
 
Pytanie 6 
Poz. 4) Komputer stacjonarny wraz z UPS-em W punkcie 34 Zamawiający opisuje: „Gwarancja 
1 uszkodzonego piksela", Czy Zamawiający zgodzi się na zapis 
- Gwarancja braku 1 uszkodzonego piksela matrycy LCD w chwili dostawy monitora.  



Odpowiedź: Odpowiedź jak w pytaniu nr 2   
 
Pytanie 7 
Poz. 4) Komputer stacjonarny wraz z UPS-em W punkcie 35 Zamawiający opisuje: 
Czy Zamawiający zgodzi się na zapis" 
3. Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: około 2 minut. 
4. Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: około 8 minut 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe zapisy.  
 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający dopisze do umowy paragraf pozwalający na zmianę umowy w poniższych 
okolicznościach: 

§ .... 
Strony, mając na względzie dynamiczny postęp w dziedzinie objętej przedmiotem Umowy, 
przewidują zmianę Umowy w części dotyczącej Przedmiotu Zakupu, programów lub systemów 
informatycznych wymienionych w ofercie Wykonawcy, jeżeli łącznie zostaną spełnione 
następujące warunki: 
1) Wykonawca wykaże, że składnik (składniki) Przedmiotu Zakupu, programów lub systemów 
informatycznych zostały wycofane z produkcji lub dystrybucji po zawarciu Umowy, 
2) w miejsce wycofanych z produkcji lub dystrybucji składników Przedmiotu Zakupu, 
programów lub systemów informatycznych Wykonawca zaproponuje inne, o tych samych lub 
lepszych parametrach, 
3) zmiana Umowy nie będzie skutkowała podwyższeniem umówionego wynagrodzenia 
Wykonawcy ani warunków płatności wynagrodzenia. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie rozszerzy zapisów projektu umowy, jednak ww. zapisy dodaje się 
do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie XIV ust. 2.  W przypadku 
wystąpienia ww. okoliczności zmiana będzie wymagała formy aneksu. 
 
Pytanie 9 
Czy Zamawiający może sprecyzować wymagania dotyczące Poz. 13) Urządzenie wielofunkcyjne 
A4 - ilość sztuk – 1 
Odpowiedź: Poz. 13) Urządzenie wielofunkcyjne A4 - ilość sztuk – 1 otrzymuje brzmienie: 
 
NAZWA PARAMETRU  WYMAGANIA MINIMALNE  

Technologia druku technologia laserowa 

Funkcje standardowe kopiarka, drukarka sieciowa, kolorowy skaner sieciowy, fax 

Format oryginału A4 

Format kopii A4-A6 

Prędkość druku 35 stron A4 / min. 

Rozdzielczość drukowania 600x600 dpi  

Czas wydruku pierwszej strony maks. 7 sek. 



Czas nagrzewania maks. 20 sek.  

Pobór mocy w czasie drukowania maks. 500 W (±10%) 

Kopiowanie wielokrotne 1- 999 kopii 

Pamięć RAM min. 256 MB 

Zoom 25-400%  

Panel operatora wyposażony w ekran LCD,  

opisy na panelu oraz  komunikaty na ekranie w języku polskim 

Dupleks w standardzie 

Podajnik dokumentów automatyczny – dwustronny na min. 50 ark.  

Automatyczne podajniki papieru min. 1 uniwersalna kaseta na 250 ark. A5-A4, 80 g/m2  

Podajnik ręczny na min. 50 ark. A6-A4, 60-220 g/m2 

Gramatura papieru drukowanie na papierze o gramaturze 220 g/m2  

Bęben drukujący na min. 100.000 wydruków A4  

Funkcja druku sieciowego w standardzie 

Emulacje PCL 6, PostScript 3, XPS 

Interfejsy USB 2.0,  Ethernet 10/100Base-TX, USB dla pamięci 
przenośnej 

Funkcja skanowania sieciowego w standardzie, skanowanie pełno-kolorowe  

Funkcje skanowania skanowanie do e-mail, do FTP,  do-SMB, TWAIN, WSD, do 
pamięci przenośnej USB 

Rozdzielczość skanowania 600 dpi  

Prędkość skanowania Mono: min. 30 str./min., kolor: min. 12 str. / min. (300 dpi/A4) 

Interfejs skanera 10/100Base-TX 

Typy plików PDF, JPEG, TIFF, XPS 

Możliwość rozbudowy Podajnik/podajniki papieru, łącznie na min. 500 ark. formatu A4 
– A5 

Materiały eksploatacyjne jako 
wyposażenie standardowe 

właściwa ilość tonerów, która zapewni wydrukowanie minimum 

10 000 stron A4 przy 5% zaczernieniu strony. 



(dostarczone w komplecie w 
ramach oferowanej ceny 
jednostkowej). 

Tonery muszą być nowe i nieużywane, pierwszej kategorii oraz 
wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń. 

 
Grupa III 
Pytanie 1. Czy zadania są podzielone na pozycje ujęte w specyfikacji sprzętu (poz. 1-16)? Jak 
potraktować formularz oferty, który nie posiada możliwości rozbicia na części? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. W 
Formularzu oferty należy podać łączną kwotę brutto za kompleksową realizację przedmiotu 
zamówienia. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znajdował się błąd pisarski i w 
pkt. II ust. 2 winno być: „[…] 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert 
częściowych”.  
W treści ogłoszenia nr 165646 – 2014 zamieszczonego w Biuletynie Zamówień publicznych 
poprawnie wskazano zapis w pkt. „[…] II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: 
nie”.  
 
Grupa IV 
Pytanie 1. dot. zapisów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia (dotyczy wszystkich 
produktów w których został zawarty zapis) 
„O świadczenie producenta ……., że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 
związane z 
serwisem” 
lub 
„O świadczenie producenta oferowanego sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela w 
Polsce, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy 
serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Konieczność nie 
zachodzi w przypadku autoryzowanego przedstawiciela producenta” 
Pragniemy zauważyć, iż producent sprzętu lub autoryzowany partner serwisowy nie jest stroną w 
przedmiotowym postępowaniu, natomiast Zamawiający może żądać dokumentów tylko i 
wyłącznie od Wykonawcy. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 11 ustawy Pzp, wykonawca to osoba 
fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która 
ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 
zamówienia publicznego. Ponadto należy zaznaczyć, iż taki zapis w znaczny sposób ogranicza 
uczciwą konkurencję, gdyż w praktyce polega to na tym, że to producent, decyduje o tym, 
któremu wykonawcy taki dokument i certyfikat wystawi, a któremu nie. Powyższe zapisy, które 
obecnie znajdują się w SIWZ naruszają przepisy art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez przygotowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób nie zapewniający uczciwej 
konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców, Naruszają również art. 29 ust. 1 i 2 ustawy 
Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję. 
Żądanie oświadczeń od producenta w bardzo znaczny sposób zawęża możliwość złożenia ważnej 
oferty, a wręcz uniemożliwia, gdyż w praktyce polega to na tym, iż to producent, decyduje o tym, 
któremu wykonawcy takie oświadczenie wystawi, a któremu nie. Taka treść SIWZ jest niezgodna 
z przepisami ustawy Pzp. Ogranicza bowiem uczciwą konkurencję uczestników postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego oraz równe ich traktowanie, bowiem eliminuje i 
dyskryminuje wykonawców, którzy nie są preferowanym przedstawicielem producenta i nie 
otrzyma od niego odpowiednich oświadczeń i dokumentów. Wszystkie dokumenty, których w 



chwili obecnej żąda Zamawiający nie są ogólnie dostępne. W związku z powyższym Wykonawca 
wnosi o dokonanie zmian w opisie przedmiotu zamówienia. Zmiana treści opisu przedmiotu 
zamówienia umożliwi przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
sposób zapewniający przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji uczestników oraz równe ich 
traktowanie, w konsekwencji będzie pozostawała w zgodzie z przepisami ustawy Pzp. 
Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje wymogi dotyczące dokumentów jakie należy przedłożyć w 
ofercie w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom stawianym przez 
Zamawiającego. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 
2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy,  
oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane określa w paragrafie 6 czego 
Zamawiający może żądać w „szczególności”, pozostawiając tym samym jako katalog otwarty 
inne dokumenty jakie mogą potwierdzać, że oferowany dostawy odpowiadają wymaganiom 
stawianym przez Zamawiającego, tak też zostało to określone w przedmiotowym 
postepowaniu.  
 
Pytanie 2. Dodatkowo prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod słowem „ollin” i 
„ollingice” 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż koryguje zapis ollingice na allin.  
 

GRUPA V 
W opisie przedmiotu zamówienia będącym Załącznikiem nr 5 do SIWZ, Zamawiający wymaga 
aby komputery stacjonarne były wyposażone w port 1 x DVI (dopuszcza się osiągnięcie 
wymaganego portu poprzez ollingice itp. z portu ollingice). Dopuszczony port ollingice według 
informacji uzyskanych od producentów komputerów nie istnieje. 
Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści osiągnięcie wymaganego portu 1 x DVI poprzez złącze 
DisplayPort? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania zaproponowanego. 
 
W opisie przedmiotu zamówienia będącym Załącznikiem nr 5 do SIWZ, Zamawiający wymaga 
aby komputery stacjonarne były wyposażone w zasilacz o mocy min 400W. 25 października 
2012 r, Unia Europejska przyjęła Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w 
sprawie efektywności energetycznej. Dyrektywa ta wprowadza na państwa członkowskie wymóg 
obniżenia o 20% zużycia energii pierwotnej w UE. Producenci sprzętu komputerowego 
przystosowali aktualnie sprzedawane modele komputerów do wymogów postanowienia 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady. 
Pytanie 2: Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie oparte o komputer w obudowie SFF 
wyposażony w zasilacz min. 250W. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane. 
 
W opisie przedmiotu zamówienia będącym Załącznikiem nr 5 do SIWZ, Zamawiający wymaga 
monitorów o matrycy panoramicznej TFT 24". Producenci sprzętu komputerowego wprowadzili 
nowy standard wielkości matryc 23.8 cala. Nowe zaawansowane technologicznie matryce 
charakteryzują się stabilnością kolorów oraz stałą ich temperaturą barwową. Dzięki temu obrazy 
wyświetlane na monitorze odpowiadają oryginalnym oraz pozwalają cieszyć się realistycznymi 
kolorami bez jakichkolwiek przekłamań. Rozwiązania te sprawiają, że matryca zawsze wyświetla 
nieskazitelny obraz charakteryzujący się płynnymi przejściami tonalnymi. 
Pytanie 3: Czy Zamawiający zaakceptuje monitory o matrycy panoramicznej 23.8"? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane. 



 
W opisie przedmiotu zamówienia będącym Załącznikiem nr 5 do SIWZ, Zamawiający wymaga 
monitorów o zużyciu energii: mniej niż 33W, tryb uśpiony mniej niż 0,5W. Producenci 
monitorów stosują technologie pozwalającą na dynamiczne zarządzenie potrzebną energią, która 
pozwala na uzyskanie typowego zużycia energii na poziomie 28W a tylko wyświetlaniu bardzo 
jasnych i szybko zmieniających się obrazów jest zwiększana do 45 W. 
Pytanie 4: Czy Zamawiający zaakceptuje monitory o typowym zużyciu energii 28W i 
maksymalnym 45 W? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane. 
 
W opisie przedmiotu zamówienia będącym Załącznikiem nr 5 do SIWZ, Zamawiający wymaga 
aby w komputerach przenośnych sterowanie głośnością głośników odbywało się za 
pośrednictwem klawiatury. 
Pytanie 5: Czy Zamawiający zaakceptuje komputery przenośne wyposażone w dedykowane 
klawisze funkcyjne do sterowania głośnością głośników? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane. 
 
W opisie przedmiotu zamówienia będącym Załącznikiem nr 5 do SIWZ, Zamawiający wymaga 
aby komputery przenośne były wyposażone w złącze słuchawek i złącze mikrofonu. Producenci 
komputerów przenośnych w celu ograniczenie miejsca stosują złącza combo pozwalające na 
podłączenie jednocześnie słuchawek i mikrofonu. 
Pytanie 6: Czy Zamawiający zaakceptuje komputery przenośne wyposażone w złącze combo 
słuchawki/mikrofon? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania zaproponowanego. 
 
W opisie przedmiotu zamówienia będącym Załącznikiem nr 5 do SIWZ, Zamawiający wymaga 
aby klawiatury w komputerach przenośnych były wyposażone w 106 klawiszy. 
Pytanie 7: Czy Zamawiający zaakceptuje komputery przenośne wyposażone w klawiaturę ze 105 
klawiszami i dodatkowymi klawiszami funkcyjnymi? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane 
 
W opisie przedmiotu zamówienia będącym Załącznikiem nr 5 do SIWZ, Zamawiający wymaga 
dodatkowe w pełni funkcjonalne oraz nieodpłatne licencje oprogramowania producenta sprzętu 
pozwalających na: Diagnostykę usterek typu hardware z poziomu DOS. W celu ułatwienia 
dostępu do programów diagnostycznych producenci komputerów przenośnych montują takie 
oprogramowanie w BlOSie oraz zapewniają do nich dostęp z menu szybkiego bootowania. 
Pytanie 8: Czy Zamawiający zaakceptuje komputery przenośne wyposażone w 
oprogramowanie producenta sprzętu pozwalające na diagnostykę usterek typu hardware z 
poziomu BIOS dostępne z menu szybkiego bootowania? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane 
 
GRUPA VI 
Zamawiający podał parametry projektora, które według naszej najlepszej wiedzy, może spełnić 
tylko projektor firmy SANYO. Producent ten zaprzestał działalności 31.03.2012 roku, a więc 
niemożliwym staje się zaoferowanie fabrycznie nowych urządzeń, z bieżącej produkcji. 
W związku z tym, zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzeń 
o następujących parametrach: 
 



 
System projekcji lub technologia projekcji Trzy panele LCD 

 
Urządzenie projekcyjne – rozmiar 
efektywnego obszaru wyświetlania 
 

0,63 cala (16mm) x 3  
Technologia BrightEra 
Współczynnik proporcji 4:3 

Kontrast  3000:1 
Rozdzielczość  XGA (1024x768) 
Obiektyw – ostrość  Ręcznie 
Obiektyw- współczynnik projekcji  0,46:1 
Żywotność lampy  4000godz./6000 godz./10.000 godz. (tryb 

lampy: wysoki / standardowy / niski) 
Rozmiar ekranu Od 60cali do 110 cali (od 0,55m do 1,04m) 
Natężenie światła (tryb lampy: wysoki / 
standardowy / niski) 

2700lm / 2000 lm /1600 lm 

Korekcja zniekształceń trapezowych  W pionie: Maks. +/- 10 stopni 
Głośnik  16W x 1 
Waga  4.4kg 
Gwarancja  3 lata na projektor, 3 lata (max 3000h) na 

lampę  
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane. 
 
GRUPA VII  
Zamawiający w części: „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA" dokonał opisu przedmiotów, 
które są już wycofywane z obrotu i w najbliższym czasie będą już niedostępne, zaś ich 
bezpośredni następcy nieco się różnią parametrami, stąd następujące pytania: 
Pytanie 1 
Poz. 2) Drukarka A4 - mono 
W punkcie „Procesor" Zamawiający opisuje: 
Procesor Min. 700 MHz. 
Czy Zamawiający zmieni zapis na: Procesor Min. 465/500 MHz  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania  
 
Pytanie 2 
Poz. 2) Drukarka A4 - mono 
W punkcie „Wymiary" Zamawiający opisuje: 
Wymiary (szer. X gł. X wys.) Max. 380 x 420 x 290 mm 
Czy Zamawiający zmieni zapis na: Wymiary (szer. X gł. X wys.) Max 380 x 416 x 320 mm  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane. 
 
Pytanie 3 
Poz. 3) Przenośne komputery 
W punkcie 27 Stacja dokująca opisuje: Porty USB: 5 USB 2.0 z funkcją Always-on Czy 
Zamawiający zgodzi się na zapis: 
Porty USB: 4 USB 2.0 w tym 2 porty z funkcją Always-on 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane. 
 



Pytanie 4 
Poz. 6) Projektor krótkoogniskowy 
W punkcie 19 Zamawiający opisuje: 
Audio „Głośnik 8W, mono mikrofon bezprzewodowy" 
Czy zamawiający zmieni zapis na: 
„Głośnik minimum 2W, mono mikrofon bezprzewodowy" 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania  
 
Pytanie 5 
Poz. 11) Wyposażenie serwerowni: 
W punkcie I. Serwer Zamawiający opisuje: 
Podpunkt 5 - Sloty rozszerzeń - „Minimum 2 sloty PCI-Express, w tym przynajmniej jeden 
PCI Express 3.0 x16", 
Czy Zamawiający zgodzi się na zapis: 
- „Minimum 2 sloty PCI-Express, w tym przynajmniej jeden PCI Express 3.0 x 8",  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane. 
 
Pytanie 6 
Poz. 11) Wyposażenie serwerowni: 
W punkcie I. Serwer Zamawiający opisuje: 
Podpunkt 14 - Zewnętrzne porty wej/wyj - „USB 2.0 - minimum 7 sztuk, w tym 2 porty z 
przodu, jeden wewnątrz", 
Czy Zamawiający zgodzi się na zapis: 
- „USB 2.0 - minimum 6 sztuk, w tym 2 porty z przodu, jeden wewnątrz",  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane. 
 
Pytanie 7 
Poz. 11) Wyposażenie serwerowni: 
W punkcie I. Serwer Zamawiający opisuje: 
Podpunkt 9 - Dyski - „Co najmniej 2 sztuki dysków twardych 1TB, 
SAS 7200 obr/min. 3,5'' Hot Plug", 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z dyskiem 2,5" 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania  
 
Pytanie nr 8: Mam nieformalne pytanie: czy na pewno została dobrze zaprojektowana centrala 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany opisu centrali qw następujący sposób :  
 

Poz. 12) Centrala telefoniczna – 1 komplet 
1. Centrala telefoniczna – wyposażenie minimalne: 
- 40 portów analogowych wewnętrznych (RJ-45); 
- 7 linii analogowych miejskich; 
- 2 sztuki traktu E1 (30B+D – 1 dla linii miejskich, 1 dla połączenia z centralą …………….); 
- 8 aktywne kanały VoIP z wymaganymi licencjami; 
- 2 sztuki aparatów systemowych; 
- 2 sztuki konsoli do aparatów systemowych; 
- program do taryfikacji połączeń z licencją; 
- obudowa do montażu w szafie RACK 19” 



- zasilacz buforowy podtrzymujący pracę centrali wraz z baterią akumulatorów; 
2. Cechy sprzętowe centrali: 
- obsługa protokołów SIP oraz IAX2 (kodeki G.711, G.729, GSM); 
- możliwość dodania wewnętrznej bramy GSM; 
- współpraca z ISDN-BRA (2B+D), ISDN PRA (30B+D) i POTS (Clip-FSK, wybieranie tonowe 
i impulsowe); 
- możliwość uruchomienia zintegrowanego system nagrywania; 
- wbudowany modem zdalnego zarządzania serwerem; 
- wbudowany monitoring i zarządzanie poprzez firmową sieć LAN lub zdalnie - poprzez modem 
lub 
Internet; 
- współpraca z cyfrowymi telefonami systemowymi oraz systemowymi telefonami IP producenta 
centrali; 
- współpraca z bramofonami; 
3. Cechy funkcjonalne centrali: 
- wsparcie dla protokołów TAPI; 
- inteligentna dystrybucja połączeń – dystrybucja w oparciu o prefixy lub nr abonenta; 
- wsparcie dla pracy mobilnej – telefon równoległy wraz z opcją Callback - telefon stacjonarny i 
komórkowy dostępny pod jednym numerem; 
- program taryfikacyjny - informacja o kosztach i strukturze połączeń  
- system DISA umożliwiający dostęp do numerów wewnętrznych; 
- funkcjonalność IVR (Interactive Voice Response) – interaktywne głosowe kierowanie połączeń 
przychodzących; 
- obsługa zapowiedzi; 
- funkcja automatycznego wyszukiwania ścieżki połączenia na podstawie numeru wybranego 
przez 
inicjatora połączenia i jego prezentacji; 
- system Poczty Głosowej; 
- redukcja kosztów - automatyczny wybór najtańszej drogi połączenia; 
- abonenci wirtualni (konta); 
4. Aparat systemowy – wymagania minimalne: 
- podświetlany wyświetlacz o podwyższonym kontraście; 
- wbudowana baza Bluetooth umożliwiająca używanie zewnętrznej słuchawki typu Bluetooth; 
- głośnomówiący; 
- czytelny, wieloliniowy wyświetlacz LCD z dwoma krojami czcionek; 
- prezentacja numeru dzwoniącego; 
- różne rodzaje dzwonków; 
- Auto Redial – automatyczne ponowne dzwonienie; 
- wygodne klawisze z ABS – klikowe; 
- menu w języku polskim / angielskim; 
- 12 klawiszy programowalnych z sygnalizacją LED; 
- sygnalizacja stanu numerów wewnętrznych i linii miejskich; 
- połączenie z centralą jedną parą przewodów; 
- możliwość dołączenia pięciu konsol rozszerzających; 
- dostęp do dwóch książek telefonicznych (publicznej i prywatnej) oraz spisu numerów 
wewnętrznych; 
- optyczna sygnalizacja dzwonienia i nieodebranych połączeń; 
- podręczny spis połączeń wykonywanych, odebranych i nieodebranych; 



- konfiguracja jako interkom (np. do sekretarki); 
- ustawienia telefonu przechowywane w centrali; 
- możliwość programowania ustawień programem konfiguracyjnym centrali; 
- współpraca ze słuchawkami nagłownymi; 
5. Konsola do aparatów systemowych – wymagania minimalne: 
- urządzenie musi być dedykowane do oferowanego telefonu systemowego; 
- 30 programowalnych klawiszy do których można przypisać dowolny numer wewnętrzny, 
zewnętrzny, 
zaprogramować funkcję centrali lub automatyki np. przejęcie połączenia, otwieranie bramy itp. 
- kolor ten sam co aparatu systemowego; 
- diody LED przy programowalnych przyciskach, które sygnalizują stan łączy przypisanych do 
przycisku - 
zapalona dioda informuje o zajętości numeru wewnętrznego zapisanego pod tym przyciskiem 
 

GRUPA VIII 
Pytanie. W związku z zamiarem złożenia oferty częściowej w wyżej wymienionym 
postępowaniu, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy formularz ofertowy (załącznik nr 1), 
zamieszczony na stronie:  
http://szkolatyniecmaly.pl/bip/index.php/zamowienia-publiczne/17-dostawa-sprztu-
komputerowego 
uwzględnia taką możliwość i czy jest obowiązujący. 
Zwracam się jednocześnie z prośbą o przesłanie mi pozostałych odpowiedzi na zapytania 
uczestników tego postępowania. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. W 
Formularzu oferty należy podać łączną kwotę brutto za kompleksową realizację przedmiotu 
zamówienia. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znajdował się błąd pisarski i w 
pkt. II ust. 2 winno być: „[…] 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert 
częściowych”.  
W treści ogłoszenia nr 165646 – 2014 zamieszczonego w Biuletynie Zamówień publicznych 
poprawnie wskazano zapis w pkt. „[…] II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: 
nie”.  
 

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert 
przetargowych na dzień 11.06.2014r. godzina 11.00. 

 


