Braniewo, 25.02.2013 r.
W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na
podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1:
Z SIWZ wynika, iż Zamawiający zamierza użyczyć 54 komputery gospodarstwom
domowym. Zasady licencyjne Firmy Microsoft dotyczące systemu Windows nie dopuszczają
takiego przeznaczenia dla licencji Windows 7 Home.
Aby użyczyć komputery beneficjentom końcowym wymagana jest wersja Windows 7
Professional lub Windows 8 Pro wraz z dodatkową licencją Rental Rights. Licencja Rental
Rights wymagana jest również przy pakiecie biurowym Office.
W celu potwierdzenia tych informacji zalecamy skontaktowanie się z firmą Microsoft lub
zapoznanie się z dokumentacją dostępną na stronie producenta oprogramowania.
Ponadto licencje Windows 7 Home Basic nie jest dostępna do kupna i sprzedaży w Polsce
(tylko Windows 7 Home Premium).
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający w dniu 22.02.2013r. dokonał aktualizacji SIWZ . Proszę o zapoznanie się
z

zmiana

SIWZ

z

dnia

22.02.2013

http://www.gminabraniewo.pl/cms/index.php/przetargi/209-przetargi-2013-rok
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Pytanie 2:
Czy Zamawiający w celu zredukowania kosztów oprogramowania biurowego uzna za
równoważne jeżeli zamiast wymaganego pakietu Microsoft Office zostanie zaoferowane
oprogramowanie OpenOffice lub LibreOffice wraz z pakietem Mozilla Thunderbird jako
równoważnym do Microsoft Outlook?
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający preferuje oprogramowanie na licencji Rental nie mniej jeśli zaoferowane przez
Pana

oprogramowanie spełniać będzie wszystkie wymagania jakie są w specyfikacji

i wykaże Pan to w ofercie

to Zamawiający uzna oprogramowanie za równoważne.

Oprogramowanie musi spełniać stricte wymogi podane w specyfikacji.

Pytanie 3:
W opisie parametrów monitora rozmiar plamki zakradł się błąd „Rozmiar plamki: nie więcej
niż 0,225 mm” W związku z tym czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie monitora
o wielkość plamki nie więcej niż 0,248 mm ?
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Faktycznie Zamawiający dokonał korekty z specyfikacji technicznej. Proszę się zapoznać
z aktualizacją SIWZ z dnia 22.02.2013r.
http://www.gminabraniewo.pl/cms/index.php/przetargi/209-przetargi-2013-rok

Pytanie 4:
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie złącza HDMI zamiast złącza DVI reszta
parametrów bez zmian?
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie złącza HDMI.
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Pytanie 5:
Czy zamawiający opisując oprogramowanie systemowe „Windows 7 Home Basic PL 64 bit”
ma na myśli system Windows 7 Home Premium PL 64-bit?
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający w dniu 22.02.2013r. dokonał aktualizacji SIWZ . Proszę o zapoznanie się
z

zmiana

SIWZ

z

dnia

22.02.2013

http://www.gminabraniewo.pl/cms/index.php/przetargi/209-przetargi-2013-rok .
Pytanie 6:
W opisie drukarki pkt 3) interfejsy wymagana jest karta sieciowa 10/100/1000, urządzenia
atramentowe A3 dostępne na rynku wyposażone są w karty sieciowe 10/100 Base-TX .
Pytanie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty sieciowej 10/100 Base-TX dla
drukarek ?
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty sieciowej 10/100 Base-TX.

Pytanie 7:
Zamawiający wymaga, aby zaoferowane komputery posiadały co najmniej 60 miesięczną
gwarancję oraz dostępność części zamiennych do oferowanego modelu komputera przez co
najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji.
Chciałbym zaznaczyć, że obecnie na rynku takie wymagania, są w stanie spełnić jedynie
renomowane komputery światowych producentów takich jak: DELL, LENOVO czy HP.
Komputery produkowane w małych seriach, lub składane z podzespołów produkowanych
krótkoseryjnie, tzw. „składaki”, niestety nie zagwarantują spełnienia w/w wymagań.
Jednocześnie przedstawiony przez Zamawiającego opis obudowy (ilość wolnych kieszeni),
wymaganej mocy zasilacza (min. 500W) oraz ilość slotów PCIe i złącz zewnętrznych niestety
skutecznie ogranicza możliwość zaoferowania komputerów renomowanych, światowych
producentów, których obudowy i zasilacze dobrane są optymalnie, aby zapewnić wysoką
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niezawodność i dostępność części zamiennych przez okres 5 lat po zakończeniu produkcji.
Rozwiązania takie przyczyniają się także do ochrony środowiska i obniżenia kosztów
eksploatacji, poprzez znaczne obniżenie zużycia energii.
Spełnienie obecnych wymagań SIWZ przez renomowanych producentów komputerów jest
możliwe w sytuacji zaoferowania wysokowydajnych stacji roboczych, co jednak znacznie
podwyższy koszt oferowanego komputera.
Biorąc pod uwagę przyszłe zastosowanie przedmiotu zamówienia, oraz ograniczone
możliwości modernizacji sprzętu przez beneficjentów, czy Zamawiający dopuści komputery
światowego producenta o mniejszych możliwościach rozbudowy, ale jednocześnie
umożliwiający swobodne korzystanie z najnowszych dostępnych technologii ?
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Zamawiającego nie interesuje gwarancja producenta poszczególnych podzespołów. Firma
stająca do przetargu powinna dokupić dodatkową gwarancję u producentów poszczególnych
podzespołów komputerowych, albo oszacować ryzyko 5 letniej gwarancji jakiej wymaga
zamawiający. Co do dostepności częsci zamiennych, zamawiający dopuszcza wstawienie
innych cześci zamiennych, lecz o niegorszych parametrach niż które były wstawione przy
przetargu.

Pytanie 8:
Zgodnie z nowymi, aktualnie obowiązującymi warunkami licencji oprogramowania firmy
Microsoft, sprzęt komputerowy który zostanie wypożyczony/wynajęty

beneficjentom

(użytkownikom domowym) lub podległym jednostkom administracji powinien posiadać
oprogramowanie Microsoft z prawami licencji na wypożyczenie tzw. Rental Rights.
Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Microsoft :
http://www.microsoft.com/pl-pl/licencje/about-licensing/rental-rights.aspx#tab=1
oraz wyjaśnieniami przedstawionymi w załączniku, taką licencję można zakupić jedynie dla
oprogramowania:
Windows 7 Professional
Windows Vista Business
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Windows XP Professional
Windows XP for Refurbished PCs (MAR only)
Microsoft Office Standard 2010
Microsoft Office Professional Plus 2010
Microsoft Office Standard 2007
Microsoft Office Professional Plus 2007
W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sytemu Windows 7
Professional PL 64bit (lub nowszego) w miejsce wymaganego Windows 7 Home Basic PL
64bit ?
Odpowiedz na pytanie nr 8:
W związku z dużą ilości pytań dotyczącą wersji systemu operacyjnego z prawami licencji
na wyposażenie tzw. Rental Rights zamawiający postanowił szczegółowo
określić wymagania dot. w/w zagadnienia, a zarazem poprawić specyfikację.
Zamawiający wymaga w ofercie zaoferowania licencji umożliwiającej przekazanie
w użytkowanie a później przekazanie na własność oprogramowania dla
użytkowników indywidualnych oraz jednostek podległych.
Proszę się zapoznać z aktualizacją specyfikacji technicznej z dnia 22.02.2013r.
http://www.gminabraniewo.pl/cms/index.php/przetargi/209-przetargi-2013-rok

Pytanie 9:
W przedmiotowych punktach poskreślane są wszystkie podpunkty. Czy jest to wynik błędu
edytorskiego czy też Zamawiający nie zamierza zamawiać tych urządzeń/oprogramowania
lub też Zamawiający nie wymaga odpowiadających im funkcjonalności?
Odpowiedź na pytanie nr 9:
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Jest to wynik błędu edytorskiego. Wszyskie błędy zostały poprawione w najnowszej wersji
SIWZ.

Pytanie 10:
Czy Zamawiający dopuści obudowę typu Minitower?

Odpowiedz na pytanie nr 10:
Zamawiający nie dopuszcza obudowy typu Minitower.

Pytanie 11:
Zamawiający w pozycji 4 - „Oprogramowanie systemowe" wymaga dostarczenia dla 54 szt.
komputerów stacjonarnych oprogramowania Windows 7 Home Basic PL 64 bit, Mając na
uwadze, ze polityka Microsoftu zezwala na użyczenie tylko wersji Professional zwracamy się
do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu na : Windows 7 Professional PL 64bit,
Odpowiedź na pytanie nr 11:
Zamawiający w dniu 22.02.2013r. dokonał aktualizacji SIWZ . Proszę o zapoznanie się
z

zmiana

SIWZ

z

dnia

22.02.2013

http://www.gminabraniewo.pl/cms/index.php/przetargi/209-przetargi-2013-rok .

Pytanie 12:
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w komputerach stacjonarnych zasilaczy o
400W i sprawności na poziomie 90%?
Odpowiedź na pytanie nr 12:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zasilaczy o 400W.
W imieniu zamawiającego: Jakub Bornus.
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Braniewo, 26.02.2013 r.
W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na
podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1:
Prędkość kopiowania/drukowania min.25 str. A4/ min. w kolorze i mono. Czy Zamawiający
wyrazi zgodę na zaoferowanie drukarki z prędkością kopiowania/drukowania min.20 str.
A4/min.?
Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający nie wyraża zgody na w/w prędkość drukowania.
Pytanie 2:
Czy licencja na pakiet biurowy przed przekazaniem jednostkom docelowym ma umożliwiać
użytkowanie tylko wymienionym w SIWZ jednostkom podległym (docelowym) czy też może
innym jednostkom podległym Gminie lub może samej Gminie?
Jeśli tak to proszę podać jakie to jednostki ?
Odpowiedź na pytanie 2:
Licencja na pakiet biurowy przed przekazaniem jednostkom docelowym ma umożliwiać
użytkowanie tylko wymienionym w SIWZ jednostkom podległym (docelowym).

Pytanie 3:
Czy zamawiający dopuszcza monitory z - Czas reakcji matrycy: nie więcej niż 5 ms ?
Odpowiedź na pytanie 3:
Zamawiający nie wyraża zgody na w/w czas reakcji matrycy.
W imieniu zamawiającego: Jakub Bornus.
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