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Zapytania nr 1 dotyczące postępowanie przetargowego nr WF.2410.04.2018.MW 

 

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, DRUKAREK I AKCESORIÓW 

KOMPUTEROWYCH DLA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU 

WROCŁAWSKIEGO 
 
Pytanie 1 

W specyfikacji technicznej – opisie przedmiotu zamo wienia w wymaganiach minimalnych w tabeli 1 w pozycji 1, 2, 3, 4 5, 6 
Zamawiający wymaga system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit PL lub ro wnowaz ny. W związku z tym czy 
Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieuz ywanego oraz nieaktywowanego nigdy wczes niej na innym 
urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego z ro dła sprzedaz y? Pytanie to uzasadniamy tym, z e w ostatnim czasie w zamo wieniach 
publicznych wielu nieuczciwych Wykonawco w oferuje uz ywane oraz podrabiane oprogramowanie komputerowe, co moz e narazic  
Zamawiającego na problemy związane z uz ytkowaniem oprogramowania niezgodnie z postanowieniami licencyjnymi producenta 
takiego oprogramowania. Uz ywane oprogramowanie komputerowe jest znacząco tan sze od nowego, przy czym zasady 
licencjonowania tego typu oprogramowania w przypadku firmy Microsoft, zakazują jego przenoszenia poza urządzenie na kto rym 
zostało zainstalowane pierwotnie (za wyjątkiem sytuacji, w kto rej urządzenie to ulegnie awarii). Dodatkowo pragniemy 
poinformowac  Zamawiającego o moz liwos ci weryfikacji takich licencji – infolinia firmy Microsoft jest w stanie udzielic  informacji, czy 
dany klucz licencyjny był juz  aktywowany w przeszłos ci na innym komputerze. 

Odpowiedz : Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy 
wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży. 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone licencje na system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit PL lub 
ro wnowaz ny posiadały aktywną moz liwos c  maksymalnej ilos ci aktywacji przy pomocy połączenia internetowego oraz 
telefonicznego przewidzianego przez przez producenta oprogramowania? 

Odpowiedz : Zamawiający wymaga, aby dostarczone licencje na system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit 
PL lub równoważny posiadały aktywną możliwość maksymalnej ilości aktywacji przy pomocy połączenia internetowego 
oraz telefonicznego przewidzianego przez przez producenta oprogramowania. 

Pytanie 3 

Czyim obowiązkiem będzie aktywacja systemu operacyjnego w pozycji 1, 2, 3, 4 ?  Sugerujemy, aby system operacyjny był 
preinstalowany na kaz dym komputerze, a Zamawiający jedynie osobis cie dokonywał aktywacji podczas pierwszego uruchomienia 
komputera poprzez siec  Internet wpisując unikalny kod potwierdzający legalnos c  systemu operacyjnego (z naklejki hologramowej, 
zabezpieczonej przed moz liwos cią odczytania klucza za pomocą zabezpieczen  stosowanych przez producenta, kto ra będzie 
naklejona na kaz dym komputerze). Wpisanie kodu i weryfikacja legalnos ci trwa dosłownie chwilkę, a pozwoliłoby to uniknąc  
sytuacji, w kto rej nieuczciwi Wykonawcy samemu mogliby aktywowac  uz ywane wczes niej systemy operacyjne poprzez siec  
telefoniczną (siec  telefoniczna daje moz liwos c  aktywacji uz ywanego wczes niej oprogramowania, wczes niej aktywowanego, a to jest 
niezgodne z licencjonowaniem firmy Microsoft). 

Odpowiedz : TAK 

Pytanie 4 

Czy w tabeli 1 pozycji 1, 2, 3, 4 Zamawiający w celu uniknięcia potencjalnego oferowania przez Wykonawco w nielegalnych systemo w 
operacyjnych (w tym uz ywanych i wczes niej aktywowanych systemo w operacyjnych) zgodzi się na dodanie do SIWZ bądz  projektu 
umowy następującego zapisu?: „Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego 
oraz nie aktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży. W przypadku systemu 
operacyjnego naklejka hologramowa winna być zabezpieczona przed możliwością odczytania klucza za pomocą zabezpieczeń 
stosowanych przez producenta”. Poniz sze zdjęcie obrazuje obecnie stosowane zabezpieczenia producenta firmy Microsoft (klucz 
systemu jest zabezpieczony naklejką hologramową przez producenta. Po jej zdrapaniu uzyskujemy dostęp do oryginalnego klucza): 



Ryc. 1 przykładowy kod zabezpieczony przez producenta systemu Microsoft Windows 10 w wersji OEM 

Jestes my przekonani, z e dzięki takiemu zapisowi do wzoru umowy Zamawiający otrzyma od potencjalnego Wykonawcy w pełni 
oryginalne oprogramowanie zgodne z licencjonowaniem producenta. 

Odpowiedz : NIE 

Pytanie 5 

Czy w tabeli 1 pozycji 1, 2, 3, 4 Zamawiający w celu uniknięcia potencjalnego oferowania przez Wykonawco w nielegalnych systemo w 
operacyjnych (w tym uz ywanych i wczes niej aktywowanych systemo w operacyjnych) zgodzi się na dodanie do siwz bądz  projektu 
umowy następującego zapisu?: „W ramach procedury odbioru związanej z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, 
zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji czy oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety 
producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem. W powyższym celu 
zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli producenta danego oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane 
oprogramowanie i materiały do niego dołączone są oryginalne. W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego 
oprogramowania lub jego elementów, w tym podrobionych lub przerobionych certyfikatów/etykiet producenta, zamawiający zastrzega 
sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu dostarczenia oprogramowania i certyfikatów/etykiet należycie licencjonowanych i 
oryginalnych oraz do odstąpienia od umowy w terminie [---] dni od daty dostawy. Ponadto, powyższe informacje zostaną przekazane 
właściwym organom w celu wszczęcia stosownych postępowań”. Jestes my przekonani, z e dzięki takiemu zapisowi do wzoru umowy 
Zamawiający otrzyma od potencjalnego Wykonawcy w pełni oryginalne oprogramowanie zgodne z licencjonowaniem producenta. 

Odpowiedz : NIE 

Pytanie 6 

Czy dla jednostek centralnych z pozycji 1,2,3,4 Zamawiający dopus ciłby dla pamięci operacyjnej CAS Latency na poziomie CL17 z 
zachowaniem reszty wymagan  bez zmian? Uprzejmie prosimy o zmianę, poniewaz  w większos ci pamięci te posiadają CL17 i są 
bardziej dostępne na rynku w sprzedaz y. 

Odpowiedz : Zamawiający dopuściłby dla pamięci operacyjnej CAS Latency na poziomie CL17 z zachowaniem reszty 
wymagań bez zmian. 

Pytanie 7 

Czy dla jednostek centralnych z pozycji 1,2,3,4 Zamawiający dopus ciłby obudowę komputerową wyposaz oną w 2 gniazda USB 2.0 na 
panelu przednim i 1 gniazdo USB 3.0 na panelu przednim, ewentualnie wyłącznie 2 gniazda USB 3.0 na panelu przednim? Prosimy o 
dopuszczenie takiej obudowy. 

Odpowiedz : Zamawiający nie dopuści obudowy komputerowej wyposażonej w 2 gniazda USB 2.0 na panelu przednim i 1 
gniazdo USB 3.0 na panelu przednim, ewentualnie wyłącznie 2 gniazda USB 3.0 na panelu przednim. 

Pytanie 8 

Jak rozumiec  wymiary obudowy w pozycji 1,2,3,4 tj. wymiary ok. 409mm (wysokos c ), 200mm (szerokos c ), 400mm (długos c ). Mają 
to byc  wymiary minimalne czy maksymalne? Sądząc, z e są to wymiary minimalne czy Zamawiający dopus ciłby obudowę stojącą ATX, 
Midi Tower o wymiarach maksymalnych 480mm (wysokos c ), 230mm (szerokos c ), 450mm (długos c )? 

Odpowiedz : (Wymiary przybliżone) - Zamawiający nie dopuści obudowy stojącej ATX, Midi Tower o wymiarach 
maksymalnych 480mm (wysokość), 230mm (szerokość), 450mm (długość). 

Pytanie 9 

Czy w pozycji 1,2,3,4 Zamawiający zgodziłby się zastąpic  zapis: obudowa wykonana ze stali SECC i tworzywa ABS na: obudowa 
wykonana ze stali oraz tworzywa sztucznego. Prosimy o zmianę, poniewaz  na stronach producento w często nie ma takiej informacji. 

Odpowiedz : Zamawiający nie zgodził się zastąpić zapis: obudowa wykonana ze stali SECC i tworzywa ABS na: obudowa 
wykonana ze stali oraz tworzywa sztucznego. 

 

 

 

 



Pytanie 10 

Czy Zamawiający mo głby opublikowac  na stronie BIP wyniki wydajnos ci procesoro w z dnia 15.04.2018 r.? Niestety testy PassMark – 
CPU Mark publikowane na stronie http://www.cpubenchmark.net nie są nigdzie archiwizowane, gdyz  zmienią się one w sposo b 
bardzo dynamiczny i utrudnione staje się odgadnięcie, jaką wydajnos c  posiadał okres lony procesor w dniu 15.04.2018 r. W 
przypadku braku zgody bądz  jez eli Zamawiający nie jest w ich posiadaniu prosimy o dopuszczenie wymaganej wydajnos ci na dzien  
przygotowania oferty bądz  do terminu składania ofert. 

Odpowiedz : NIE 

Pytanie 11 

W tabeli 1 przy opisie notebooko w prosimy o wykres lenie go rnego pułapu wydajnos ci procesoro w w tes cie PassMark CPU Mark. 
Pros bę motywujemy tym, z e testy wydajnos ci zmieniają się w sposo b bardzo dynamiczny. Procesor, kto ry mies cił się w przedziale 
punktowym w kwietniu lub maju br. w dniu przygotowania oferty moz e się nie mies cic . W związku z tym prosimy o okres lenie 
wyłącznie dolnego przedziału punktowego, zas  przedział go rny wydajnos ci proszę usunąc . W przypadku braku zgody prosimy o 
opublikowanie na stronie BIP wyniko w wydajnos ci procesoro w z dnia 18.04.2018 r. z testo w PassMark – CPU Mark ze strony 
http://www.cpubenchmark.net bądz  stosowną zmianę - dla procesora z pozycji 5. Notebook 15,6” nr 1 wymaganie procesora o 
wydajnos ci w przedziale 3779-4112 pkt. w tes cie PassMark – CPU Mark na dzien  przygotowania oferty bądz  terminu składania ofert 
oraz dla procesora z pozycji 6. Notebook 15,6” nr 2 bez zmian. 

Odpowiedz : NIE 

 

Pytanie 12 

Czy w tabeli 1 w pozycji 7 Monitor nr 2 Zamawiający wymaga matrycę TFT TN / IPS / VA. Czy Zamawiający dopus ciłby ro wniez  
matrycę MVA ? Matryca MVA to rodzina matryc VA, kto ra wys wietla głębszą czern  oraz wyz szy kontrast zapewniając bardziej z ywy i 
jasny obraz. 

Odpowiedz : Zamawiający dopuściłby również matrycę MVA. 

Pytanie 13 

Dotyczy: Pozycja 17. 

 Pytanie: Czy w pozycji nr 17 Zamawiający zgodziłby się usunąć zapis dotyczący katów nachylenia klawiatury w zakresie od 0 do 15 
stopni? Producenci klawiatur, które posiadają możliwość regulacji niestety w specyfikacji nie podają takiej informacji i z tej racji 
utrudnione staje się złożenie oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści urządzenia o dowolnej możliwości regulacji kąta nachylenia. 

Pytanie 14 

Dotyczy: Pozycja 20. Karta microSD + czytnik nr 1 

 Pytanie: W pozycji nr 20 Zamawiający wskazał, iż wymaga kartę microSD + czytnik nr 1. O jaki czytnik nr 1 Zamawiającemu chodzi? 
W opisie nie ma żadnej wzmianki o czytniku nr 1. 

 Odpowiedź: Zapis „ nr 1” jest jedynie numeracją porządkową. Wszystkie dane techniczne dotyczące pozycji 20. zawarte są w 
jej opisie i nie odnoszą się do żadnej innej pozycji w Załączniku nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. Karta powinna 
być z odpowiednio do niej dobranym czytnikiem. 

 Pytanie 15 

Dotyczy: Pozycja 21. Karta SD + czytnik nr 2 

 Pytanie: W pozycji nr 20 Zamawiający wskazał, iż wymaga kartę SD + czytnik nr 2. O jaki czytnik nr 2 Zamawiającemu chodzi? W 
opisie nie ma żadnej wzmianki o czytniku nr 2. 

 Odpowiedź: Zapis „ nr 2” jest jedynie numeracją porządkową. Wszystkie dane techniczne dotyczące pozycji 21. zawarte są w 
jej opisie i nie odnoszą się do żadnej innej pozycji w Załączniku nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. Karta powinna 
być z odpowiednio do niej dobranym czytnikiem. 

 

http://www.cpubenchmark.net/
http://www.cpubenchmark.net/


Pytanie 16 

Pytanie: Czy Zamawiający zgodziłby się przesunąc  termin do składania i otwarcia ofert o kilka dni roboczych np. na dzien  29.06.2018 
r.? Wykonawca chciałby przystąpic  do przedmiotowego postępowania jednak potrzebuje trochę więcej czasu do przygotowania 
korzystnej cenowo oferty. Prosimy o wyraz enie zgody. 

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na przesunięcie terminu do składania i otwarcia ofert do 27.06.2018r. 

  

 W imieniu Komisji Przetargowej 

         Marta Woźniak 


