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                           SEKRETARZ 

   WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

    
                              Poznań, dnia 02 października 2020 r. 

DA-III-1-1.272.1.2020 

  

  Wykonawcy zainteresowani postępowaniem /  

                                         strona internetowa Zamawiającego 

 
 

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego  

dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu” 

 

 

 

Zamawiający, Województwo Wielkopolskie, informuje iż do w/w postępowania zostały 

złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ust.1, ust. 2, ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej  

ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikuje treść 

SIWZ. 

 

Pytanie 1:  

Dotyczy oprogramowania: komputery AIO – 130 szt. 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz 

nieaktywowanego wcześniej na innym urządzeniu. 

 

Pytanie 2: 

Dotyczy oprogramowania: komputery AIO – 130 szt. 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane 

przez producenta komputera? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez 

producenta komputera. 

 

Pytanie 3: 

Dotyczy oprogramowania: komputery AIO – 130 szt. 

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? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, 

oryginalnymi atrybutami legalności takimi jak: certyfikat autentyczności (COA) lub naklejki 

GML lub aktywowany system oraz informacja na fakturze. 

 

Pytanie 4: 

Dotyczy oprogramowania: komputery AIO – 130 szt. 

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury 

sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?  

 

Odpowiedź: 

Zmawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji legalności zainstalowanego 

oprogramowania przed formalnym odbiorem sprzętu. 

 

Pytanie 5: 

Dotyczy oprogramowania: komputery AIO – 130 szt. 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 

dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku 

wystąpienia wątpliwości co do jego legalności? 

 

Odpowiedź: 

Zmawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji oryginalności zainstalowanego 

oprogramowania u producenta przed formalnym odbiorem sprzętu 

 

Pytanie 6: 

Komputer stacjonarny – 130 sztuk: 

Czy Zamawiający dopuści porty USB umieszczone w dolnej części AIO umożliwiający 

swobodny dostęp do tych portów? Np.: 

 

 

 
 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga min. 2 portów USB 3.2 z boku obudowy,  

w tym min. jeden port USB typu C.  

Rozmieszczenie pozostałych portów USB jest dowolne. 

 

Pytanie 7: 

Komputer stacjonarny – 130 sztuk: 

Czy Zamawiający dopuści odchylenie ekranu w zakresie -5 do 20 stopni? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza komputera stacjonarnego  

z odchyleniem ekranu w zakresie -5 do 20 stopni. 

 

Pytanie 8: 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera AiO który posiada: podstawa obudowy 

komputera nie może stykać się dolną krawędzią z blatem biurka, musi umożliwiać regulacje 

pochylenia zarówno w przód jak w tył w stosunku do pionowego ustawienia matrycy w zakresie 

od min. -5 stopni do min. +20 stopni a także umożliwiać regulację wysokości min. 80mm. 

Jednocześnie informujemy, że powyższa zmiana nie wpłynie na komfort użytkowania i spełnia 

wymagania ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 

1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych  

w monitory ekranowe. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza komputera stacjonarnego  

z odchyleniem ekranu w zakresie -5 do 20 stopni. 

 

Pytanie 9: 

Zamawiający w SIWZ zawarł wymóg, aby oferowane urządzenia spełniały wymagania norm 

EnergyStar. Zwracamy uwagę, że program EU Energy Star obecnie przestał funkcjonować. 

Zgodnie z informacją zawartą na stronie https://ec.europa.eu/energy/en/energy-star 20 lutego 

2018 roku wygasła umowa z dnia 26 czerwca 2001 między Stanami Zjednoczonymi Ameryki, 

a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów etykietowania w odniesieniu  

do efektywności energetycznej urządzeń biurowych. Tym samym, nie ma możliwości 

oznaczania urządzeń produkowanych na rynek europejski logo EnergyStar. Prawo oznaczania 

logo EnergyStar dotyczy wyłącznie urządzeń wprowadzanych na rynek amerykański 

(USA), a informacje dotyczące zakwalifikowania takich urządzeń do programu mogą być 

zamieszczane jedynie na amerykańskiej stronie www.energystar.gov.  

W zaistniałej sytuacji, wobec wygaśniecie programu Energy Star na terenie Unii 

Europejskiej oraz wobec braku na chwilę obecną programu alternatywnego prosimy 

o wykreślenie z treści SIWZ wszelkich wymogów i odniesień w zakresie certyfikacji lub 

spełnienie wymogów związanych z programem ENERGY STAR.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wykreśla z Załącznika nr 4.2 do SOPZ (Monitor typ A) oraz z Załącznika  

nr 4.3. do SOPZ (Monitor typ B) następujący wpis: 

„Zgodność z wymogami ochrony środowiska (min.): ENERGY STAR® lub równoważny”. 

Zamawiający informuje, że zmodyfikował Załącznik nr 4.2 do SOPZ oraz Załącznik nr 4.3.  

do SOPZ w przedmiotowym zakresie.                 

 

Pytanie 10: 

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

Par. 2 ust. 3  

Wykonawca zwraca się z zapytaniem o możliwość modyfikacji brzmienia par. 2 ust 3 umowy 

w taki sposób, aby wprowadzić minimalne terminy realizacji dostaw częściowych zamówień 

określonych w ww. przepisie umowy. Terminy te byłyby zastrzeżone na korzyść Wykonawcy 

i gwarantowałyby minimum czasu na przygotowanie i organizację dostaw częściowych  -  

nie krótsze niż 7 dni. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Istotnych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 3 

do SIWZ. 

 

Pytanie 11: 

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

Par. 4 ust. 4  

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o dokonanie zmiany brzmienia par. 4 ust. 4 Umowy 

poprzez usunięcie zdania 2 wskazanego zapisu, który w sposób nieuzasadniony i zbyt szeroki 

rozszerza pojęcie Wady Fizycznej w porównaniu do jej rozumienia nadanego przez zasady 

ogólne Kodeksu Cywilnego – co narusza równowagę  kontraktową stron oraz prowadzić może 

do nadmiernego uprzywilejowania Zamawiającego w procesie reklamacyjnym  

i nieuzasadnionych strat Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Istotnych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 3 

do SIWZ. 

 

Pytanie 12: 

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

Par. 4 ust 7 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usunięcie par. 4 ust 7 umowy jako wykraczającego poza 

zapisy standardowych kart gwarancyjnych. Jego pozostawienie może prowadzić  

do powstawania strat po stronie Wykonawcy w procesie reklamacyjnym i konieczność 

uwzględnienia ryzyka w cenie oferty, albowiem Zamawiający będzie mógł żądać usuwania  

w ramach przyznanej gwarancji czegoś, czego nie przyznaje gwarancja jakości Producenta,  

a koszt takiej interwencji obciąży Wykonawcę. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Istotnych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 3 

do SIWZ. 

 

Pytanie 13: 

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

par. 6  

Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie stawki kary  za opóźnienie w wykonaniu 

gwarancji, wsparcia technicznego 

z poziomu 1% za każdy dzień opóźnienia do poziomu 0,5% za każdy dzień zwłoki, jako 

wartości przyjmowanej standardowo w analogicznych umowach.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Istotnych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 3 

do SIWZ. 

 

Pytanie 14: 

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

Par. 6 ust. 2 
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Wykonawca zwraca się z wnioskiem o możliwość zmiany umowy w zakresie par. 6 ust. 2 

poprzez wydłużenie terminu opóźnienia wykonania umowy, który uprawnia Wykonawcę  

do odstąpienia od umowy z 10 do 14 dni. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia Par. 6 ust. 2 na: 

„W przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy wyniesie co najmniej 14 dni, 

Zamawiający w terminie siedmiu dni może odstąpić od umowy, zachowując roszczenie  

o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia do dnia 

odstąpienia od umowy.” 

 

Pytanie 15: 

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

Par. 8  ust. 1 pkt e  

Wykonawca zwraca się z pytaniem o możliwość zmiany umowy poprzez usunięcie par. 8  

ust. 1 lit.E która w nieuzasadniony sposób obciąża Wykonawcę konsekwencjami 

ekonomicznymi nieprawidłowego oszacowania potrzeb własnych przez Zamawiającego.  

W wypadku braku zgody na jego usunięcie – Wykonawca wnioskuje o doprecyzowanie 

komentowanego zapisu: „nastąpiło zmniejszenie potrzeb Zamawiającego w zakresie 

dostarczanego przedmiotu zamówienia jednak nie mniej niż do 70% wartości umowy –  

w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia za inną 

odpowiednio  niższą cenę niż wskazana w jego ofercie  z jednoczesnym zmniejszeniem ilości 

zamawianych produktów.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Istotnych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 3 

do SIWZ. 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż intencją powyższego zapisu jest, aby w przypadku 

zmniejszenia ilości zamawianego sprzętu uległa zmniejszeniu cena – wynagrodzenie 

Wykonawcy, przy uwzględnieniu cen jednostkowych wynikających z oferty. 

 

 

Zamawiający informuje, że: 

 niniejsze wyjaśnienia do SIWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert, 

 termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.  

 
 

        Sekretarz Województwa Wielkopolskiego 

                   /-/ 

     Tomasz Grudziak   

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowne 

2) Zmodyfikowany Załącznik nr 4.2 do SOPZ – Monitor typ A 

3) Zmodyfikowany Załącznik nr 4.3 do SOPZ – Monitor typ B 


