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                                                                                                                                             Katowice, dnia  19.08.2020r. 

UNIWERSYTET ŚLĄSKI 

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

ul. Bankowa 12,  

40-007 Katowice 

tel. (032) 359 19  24 

DZP.381.062.2020.DW. 

 

Wyjaśnienia treści SIWZ/  Zmiana treści SIWZ 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu                 

nieograniczonego, o wartości zamówienia powyżej 214.000 euro,  pn. „Dostawa sprzętu komputerowego”                 

nr spr.  DZP.381.062.2020.DW. 

 

I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela 

następujących wyjaśnień: 

 

1. Pytanie Wykonawcy nr 1: dot. oprogramowania: wszystkie zamawiane komputery przenośne oraz 

stacjonarne z części A oraz C-I. Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego 

nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, 

nieużywanego, nieaktywowanego wcześniej – ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM I PRAWEM 

AUTORSKIM PRODUCENTA OPROGRAMOWANIA.  

 
2. Pytanie Wykonawcy nr 2- dot. oprogramowania: wszystkie zamawiane komputery przenośne oraz 

stacjonarne z części A oraz C-I. Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie 

zainstalowane przez producenta komputera? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga by oprogramowanie systemowe było preinstalowane 

fabrycznie. 

 
3. Pytanie Wykonawcy nr 3-  dot. oprogramowania: wszystkie zamawiane komputery przenośne oraz 

stacjonarne z części A oraz C-I. 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 Zamawiającego: Tak. 

 
4. Pytanie Wykonawcy nr 4-  dot. oprogramowania: wszystkie zamawiane komputery przenośne oraz 

stacjonarne z części A oraz C-I. Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość 

zastosowanie procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?  

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie ze wzorem Umowy: §3 ust.5 „W dniu dostarczenia sprzętu,                          

w obecności upoważnionych przedstawicieli Stron, nastąpi jego sprawdzenie pod względem kompletności                      

i zgodności z ofertą Wykonawcy i umową, a następnie odbiór przedmiotu umowy potwierdzony Protokołem 

Odbioru podpisanym przez Strony bez zastrzeżeń.” 
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5. Pytanie Wykonawcy nr 5-  dot. oprogramowania: wszystkie zamawiane komputery przenośne oraz 

stacjonarne z części A oraz C-I. Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji 

oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku 

wystąpienia wątpliwości co do jego legalności? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie ze wzorem Umowy: §3 ust.5 „W dniu dostarczenia sprzętu,                            

w obecności upoważnionych przedstawicieli Stron, nastąpi jego sprawdzenie pod względem kompletności                          

i zgodności z ofertą Wykonawcy i umową, a następnie odbiór przedmiotu umowy potwierdzony Protokołem 

Odbioru podpisanym przez Strony bez zastrzeżeń.” W przypadku wątpliwości co do legalności 

zaoferowanych systemów operacyjnych, Zamawiający wystąpi do producenta oprogramowania                                 

o weryfikację dostarczonych licencji. 

 

6. Pytanie Wykonawcy nr 6-  dot. oprogramowania: wszystkie zamawiane komputery przenośne oraz 

stacjonarne z części A oraz C-I. Czy Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość 

podłączenia do domeny Active Directory? 

Odpowiedź Zamawiającego: W zakresie części A, D, E, F, G, H, I - Zamawiający wymaga aby system 

operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny Active Directory. 

 
W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób: Zmienia się Opis przedmiotu 

zamówienia ( Załącznik nr 2 do SIWZ) w zakresie części A, D, E, F, G, H, I postępowania : 

 

jest: Windows 10 PL / powinno być: Windows 10 Pro PL 

 

7. Pytanie Wykonawcy nr 7-  Dotyczy cz. D i E- Proszę wyjaśnić, czy komputer ma mieć w zestawie 2 

zasilacze - z czego jeden zamontowany w obudowie, a drugi dodatkowy (jak wynika z zapisów dołączonych 

akcesoriów)? Obecnie zapis "zasilacz: min. 280W + 280W" oraz "Dołączone akcesoria: zasilacz 2szt." jest 

bardzo mylący. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowania komputera z zasilaczem o mocy min. 

560W, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komputera z zasilaczem lub zasilaczami zewnętrznymi                  

(o mocy min 280W każdy). 

 
W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:  Zmienia się Opis przedmiotu 

zamówienia ( Załącznik nr 2 do SIWZ) w zakresie części  D oraz  E, postępowania:  

 

1) jest: zasilacz  min 280W + 280W  / powinno być: zasilacz  min 560W 

2) zapis: „Dołączone akcesoria : Zasilacz 2szt.” – zostaje wykreślony. 

 

8. Pytanie Wykonawcy nr 8-  Dotyczy cz. D i E- Proszę o zmianę parametrów obudowy na "nie więcej jak 

wysokość: 470mm, szerokość: 225mm, głębokość: 445mm." 

Obecny zapis ograniczający wymiary obudowy jest niepraktyczny. Po pierwsze w tak małej obudowie 

praktycznie niemożliwe jest umieszczenie wymaganej karty graficznej, a dodatkowo grodzi to nadmiernym 

przegrzewaniem się podzespołów z powodu braku odpowiedniej cyrkulacji powietrza. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

9. Pytanie Wykonawcy nr 9-  W opz dla cz. D i E zamawiający zawarł zapis ,,zasilacz min.280W+280W'' czy 

zamawiający wymaga zamontowania w komputerach dwóch zasilaczy min 280W? 

Odpowiedź Zamawiającego: patrz odpowiedź na pytanie nr 7. 
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II. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. 

III. Przedmiotowa zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w zakresie zmian wprowadzonych                    

w opisie przedmiotu zamówienia nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.  

IV. Wyjaśnienia  są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 

V. W załączeniu- Załącznik nr 2 –Opis przedmiotu zamówienia po ww. zmianach. 

 

 

 

                                     mgr Damian Ludwikowski                                                                                 mgr Kalina Rożek  

                           Z-ca Przewodniczącego   Komisji Przetargowej                                     Przewodniczący  Komisji Przetargowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


