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Polanica-Zdrój, dnia 14.03.2019r.
––––––––––––––––––––––––––––

L.dz. EZP.3820.157.2019
Znak sprawy ZP/PN/2019/16-komputery
Uczestnicy postępowania
dotyczy: pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wraz z dostawą
komputerów, monitorów oraz notebooków dla potrzeb Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana
Pawła II S.A.
Zamawiający, Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320
Polanica-Zdrój informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, oznaczonego ZP/PN/2019/16-komputery zostały wniesione następujące zapytania:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?
Odpowiedź 1
Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez
producenta komputera?
Odpowiedź 2
Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 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?
Odpowiedź 3
Nie, Zamawiający nie wymaga. Zamawiający wymaga aby numer seryjny Windows zaszyty był w Biosie
płyty głównej.

Pytanie nr 4
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury
sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania?
Odpowiedź 4
Nie.
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Pytanie nr 5
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych
programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do
jego legalności?
Odpowiedź 5
Tak.

Pytanie nr 6
Pakiet 1, tabela nr 1
Komputery
W specyfikacji, Zamawiający podał zapis dotyczący zasilacza: "Moc zasilacza (zasilaczy) 260W"
Czy Zamawiający ma na myśli zasilacz o mocy maksymalnie 260W?
Dodanie słowa "maksymalnie" pozwoli na zaoferowanie komputerów markowych, w których montowane
są zasilacze energooszczędne, uniemożliwiając tym samym zaoferowanie komputerów tzw.
"składaków".
Wnosimy zatem o zmianę zapisu "Moc zasilacza (zasilaczy) 260W" na "Moc zasilacza (zasilaczy) max.
260W"?
Odpowiedź 6
Zamawiający oczekuje maksymalnej mocy zasilacza (zasilaczy), w związku z powyższym wyraża
zgodę na zmianę zapisu z "Moc zasilacza (zasilaczy)" na "Maksymalna moc zasilacza (zasilaczy)".

Pytanie nr 7
Zamawiający w specyfikacji przetargowej zawarł wymóg aby oferowany sprzęt komputerowy, spełniał
wymagania normy Energy Star. Zwracamy uwagę na to, że program EU ENERGY STAR nie obowiązuje
na terenie Unii Europejskiej. Zgodnie z informacją na stronie internetowej programu www.euenergystar.org z dniem 20 lutego 2018 roku wygasła umowa z dnia 26 czerwca 2001 r, między Stanami
Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów etykietowania w
odniesieniu do efektywności energetycznej urządzeń biurowych. Zgodnie z informacjami
zamieszczonymi na ww. stronie internetowej:
1. Nie ma możliwości oznaczania urządzeń produkowanych na rynek europejski logo Energy Star.
2. Prawo oznaczania logo Energy Star dotyczy wyłącznie urządzeń wprowadzanych na rynek
amerykański.
3. Pomimo, że odniesienie do programu ENERGY STAR nie zostało usunięte z Aneksu III do Dyrektywy
Efektywności Energetycznej jako, że Porozumienie ENERGY STAR wygasło, zaleca się od tej chwili
niestosowanie tego kryterium w procedurach przetargowych.
W zaistniałej sytuacji, wobec wygaśnięcia programu ENERGY STAR na terenie Unii Europejskiej oraz
wobec braku na chwilę obecną programu alternatywnego (równoważnego) prosimy o wykreślenie z
treści SIWZ wszelkich wymogów i odniesień w zakresie certyfikacji lub spełniania wymogów związanych
z programem ENERGY STAR.
Odpowiedź 7
Zamawiający wykreśla z SIWZ zapisy:
1) "Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu
http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony
internetowej"
2) "Monitor z certyfikatem ENERGY STAR"

Pytanie nr 8
Dotyczy: Załącznik 1a do SIWZ, Tabela nr 1, Obudowa
Wśród wymagań dla urządzeń typu Komputer w wierszu obudowa, Zamawiający zawarł następujące
wymaganie "W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny i
dźwiękowy system diagnostyczny [...]".
Prosimy o wykreślenie wymogu posiadania dźwiękowego systemu diagnostycznego ze względu na jego
małą użyteczność i uciążliwość (są to głośnie piski, bez możliwości ich wyciszenia) zwłaszcza w
warunkach placówki służby zdrowia.
Odpowiedź 8
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wymogu
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Pytanie nr 9
Dotyczy: Załącznik 1a do SIWZ, Tabela nr 1, Bios
Wśród wymagań dla urządzeń typu Komputer w wierszu BIOS, Zamawiający zawarł następujące
wymaganie: "Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę
komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie
funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI."
Prosimy o wykreślenie tego wymagania, gdyż Zamawiający nie wymaga posiadania przez komputer
slotów PCI, a jedynie PCI-E.
Odpowiedź 9
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wymagania. Wyżej wymienione wymagania mają
zastosowanie tylko w przypadku ich wystąpienia

Pytanie nr 10
Dotyczy: Załącznik 1a do SIWZ, Tabela nr 1, Bios
Wśród wymagań dla urządzeń typu Komputer w wierszu BIOS, Zamawiający zawarł następujące
wymaganie: "Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu
równoległego , portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych."
Prosimy o wykreślenie lub modyfikację tego wymagania, gdyż Zamawiający nie wymaga aby komputer
posiadał wymienione w wymaganiu porty równoległy i szeregowy.
Odpowiedź 10
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wymagania. Wyżej wymienione wymagania mają
zastosowanie tylko w przypadku ich wystąpienia

Pytanie nr 11
Dotyczy: Załącznik 1a do SIWZ, Tabela nr 2, Pobór mocy podczas pracy
Wśród wymagań dla urządzeń typu Monitor w wierszu Pobór mocy podczas pracy Zamawiający określił
wymagania na poziomie 16W.
Prosimy o zmianę zapisu na 18W, co pozwoli na zaoferowanie rozwiązań atrakcyjniejszych kosztowo
oferowanych przez wiodących producentów sprzętu komputerowego.
Odpowiedź 11
Zamawiający nie wyraża zgody. Powyższy parametr dotyczy minimalnych wymagań, więc pobór mocy
podczas pracy może wynosić 18W

Pytanie nr 12
Dotyczy: Załącznik 1b do SIWZ, Tabela nr 1, Bios
Wśród wymagań dla urządzeń typu Notebook w wierszu BIOS, Zamawiający zawarł następujące
wymaganie: "Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu"
Wykonawca informuje, że tego typu funkcje dostępne są jedynie dla dysków podłączanych przez
interfejs SATA. Natomiast dla dysków podłączanych przez nowsze interfejsy np. M.2 funkcje te są
niedostępne.
Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym opisywane możliwości dostępne są tylko dla
dysków SATA?
Odpowiedź 12
Zamawiający w minimalnych wymaganiach nie wskazuje rodzaju podłączenia dysku twardego
pozostawiając jego dowolność

Pytanie nr 13
Dotyczy: Załącznik 1b do SIWZ, Tabela nr 1, Bios
Wśród wymagań dla urządzeń typu Notebook w wierszu BIOS, Zamawiający zawarł następujące
wymaganie: "Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu
równoległego , portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych."
Prosimy o wykreślenie lub modyfikację tego wymagania, gdyż Zamawiający nie wymaga aby komputer
posiadał wymienione w wymaganiu porty równoległy i szeregowy.
Odpowiedź 13
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wymagania. Wyżej wymienione wymagania mają
zastosowanie tylko w przypadku ich wystąpienia
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Pytanie nr 14
Dotyczy: Załącznik 1b do SIWZ, Tabela nr 1, Klawiatura
Wśród wymagań dla urządzeń typu Notebook w wierszu Klawiatura, Zamawiający zawarł następujące
wymaganie: "Klawiatura numeryczna, Klawiatura odporna na zalanie, Klawiatura wyspowa".
W przypadku laptopów biurowych, klawiatura zwykle określana jest przez producentów jako "odporna na
zachlapanie". Inaczej jest w przypadku sprzętu wzmocnionego (ang. rugged) odpowiednio cięższego i
droższego - który został zabezpieczony przez działaniem czynników zewnętrznych stosownymi zgodnie
z normami IP.
Wykonawca zapytuje więc, czy Zamawiający zaakceptuje sprzęt biurowy, wyposażony w klawiaturę
określaną przez Producenta jako "odporną na zachlapanie"?
Odpowiedź 14
Zamawiający zaakceptuje klawiaturę określaną przez Producenta jako "odporną na zachlapanie".

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 38, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.
(t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) zamieszczone zostały w dniu 14.03.2019r. na stronie internetowej
Zamawiającego.
Jednocześnie zamawiający informuje o udostepnieniu na stronie www zmienionych załączników nr 1a oraz 1b
do SIWZ oraz o zmianie terminu składania ofert – nowy termin: 21.03.2019r. g. 11:00

DYREKTOR
d/s Administracyjno-Technicznych
Jerzy Didyk

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zatwierdził

Otrzymują:
1. strona internetowa
2. a/a dokumentacja przetargowa
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