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Wyjaśnienie treści siwz 
DZP-2621-7/2016 

„Dostawa wraz z obsługą serwisową sprzętu komputerowego (notebooki, stacje bazowe, PC, 
Monitory, osprzęt komputerowy) na potrzeby ZNiO”  

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z dnia 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela 
odpowiedzi na zadane pytanie do treści SIWZ.  

      
Pytanie 1 

 W punkcie 1.1 Notebook 13”  
Pozycja „Karta graficzna” zamawiający wymaga: 
Kartę uzyskującą w testach VideocardBenchmarks PassMark -G3D Mark co najmniej 779 pkt. 
(http://www.videocardbenchmark.net/) 
Czy zamawiający dopuści kartę graficzną osiągającą 765 pkt. w teście 
(http://www.videocardbenchmark.net/). 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuści kartę graficzną osiągającą 765 pkt. w teście 
(http://www.videocardbenchmark.net/). 

 
 Pytanie 2. 

Pozycja „Złącza” zamawiający wymaga: 
DisplayPort, VGA, USB 3.0 (minimum 2 szt.) Kensington. 
Czy zamawiający dopuści zastosowanie odpowiednich konwerterów zewnętrznych z USB na 
DisplayPort i USB na VGA. 

 
Pozostałe parametry wskazują na konkretny model notebooka, na przykład pozycja „Wymiary” 
który nie spełnia powyższych  dwóch parametrów (Karta graficzna, Złącza) 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści zastosowanie odpowiednich konwerterów zewnętrznych z USB na 
DisplayPort i USB na VGA pod warunkiem, że Wykonawca oświadczy o pełnej kompatybilności 
z oferowanym urządzeniem. 

 
Pytanie 3. 
W punkcie 1.2 Notebook 14” 
Pozycja  „Procesor” zamawiający wymaga: 
Co najmniej 2 rdzenie , co najmniej 4 wątków, pojemność pamięci cache co najmniej 4 MB, z 
pełną wirtualizacją, technologią ochrony tożsamości, monitorowania chłodzenia, wykonany w 
litografii maksymalnie 14 nm. Uzyskując w teście PassMark CPU Mark 
(http://www.cpubenchmark.net/) co najmniej 4320 pkt. 

 
Czy zamawiający dopuszcza procesor serii i7 osiągający w teście  PassMark CPU Mark 
(http://www.cpubenchmark.net/) 4301 pkt. Pozostałe parametry procesora bez zmian. 



 
 
 

Należy zwrócić uwagę że punktacja CPU Mark ulega codziennie zmianom. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w punkcie 1.2 procesor serii i7 osiągający w teście  PassMark CPU Mark 
(http://www.cpubenchmark.net/) 4301 pkt. 
 
Pytanie 4. 
W punkcie 1.3 Notebook 15”  
Pozycja „Typ ekranu” zamawiający wymaga: 
LED, matowy, IPS 
Czy zamawiający dopuści model notebooka posiadający ekran typu: 
LED, matowy, TFT 
Pozostałe parametry wskazują na konkretny model notebooka który nie spełnia powyższego parametru 
dotyczącego typu ekranu. 
Odpowiedź:  
Określenie „Typ matrycy TFT” (Thin Film Transistor) odnosi się do szerszej gamy wyświetlaczy niż 
określenie „Typ matrycy IPS” , zmiana określenia z IPS na TFT dopuści niemal wszystkie dostępne 
obecnie panele LCD w tym technologicznie przestarzałe. Zamierzeniem Zamawiającego jest zakup 
urządzeń technologicznie nowoczesnych, zatem Zamawiający dopuści w punkcie 1.3 typ ekranu LED, 
matowy, TFT wyprodukowany w jednej z technologii: 
TFT-MVA (Multidomain Vertical Align),  
TFT-PVA (Patterned Vertical Alignment) 
TFT-IPS (In-Plane Switching) 
 
Pytanie 5. 
Dotyczy §6 Projektu Umowy:                                                                      
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w tym paragrafie nowego ustępu w następującym brzmieniu:  
Łączna wysokość kar umownych, do jakich naliczenia jest uprawniony Zamawiający na podstawie 
umowy nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 4 ust. 
1.  
W celu umożliwienia Wykonawcy odpowiedniego przygotowania oferty z uwzględnieniem ryzyka 
biznesowego związanego z realizacją kontraktu, wprowadzenie ograniczenia łącznej wysokości kar 
umownych wydaje się celowe i uzasadnione. Kary umowne stanowią najistotniejsze ryzyko związane  
z realizacją kontraktu, są oderwane od wysokości i istnienia ewentualnej szkody po stronie 
Zamawiającego oraz często okazują się nadmiernie wygórowane w stosunku do naruszenia stanowiącego 
podstawę do ich naliczenia. Dodatkowo Zamawiający zastrzegł możliwość dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego (ust. 2), zatem jego interes jest należycie zabezpieczony.   
Odpowiedź. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian. 
 
Pytanie 6 
Dotyczy §6 ust. 8 Projektu Umowy:                                                                                                       
Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie postanowienia §6 ust. 8 Projektu Umowy z uwagi na to, iż 
kwestia dochodzenia odszkodowania uzupełniającego została uregulowana w §6 ust. 6 Projektu Umowy 
zdanie pierwsze.  
Odpowiedź. 
Zamawiający informuje, iż wszelkie nieścisłości i powielenia zapisów zostaną usunięte na etapie 
przygotowania umowy do podpisu przez obie strony. Dokonane korekty będą miały jedynie charakter 
techniczny i nie będą prowadziły do zmian merytorycznych. 
 
 
 
Pytanie 7. 
Dotyczy Projektu Umowy:                                          
Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie postanowień projektu umowy poprzez dodanie ustępu o 
następującej treści: „Naliczenie przez Zamawiającego kar umownych zostanie poprzedzone 
przeprowadzeniem postępowania reklamacyjnego mającego na celu umożliwienie Wykonawcy 



 
 
 

niezwłoczne usunięcie uchybień w wykonaniu Umowy oraz ustalenie istnienia przesłanek naliczenia kary 
umownej? 
Odpowiedź. 
Zamawiający stoi na stanowisku, iż obecnie obowiązujące zapisy umowy są wystarczające i nie 
wymagają dodatkowego uszczegółowienia. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie 
wnioskowanych zapisów. 
 
Pytanie 8. 
Dotyczy Projektu Umowy:                                              
Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do projektu umowy następującego postanowienia: 
Odpowiedzialność Stron z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona.  
Odpowiedź. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zapisów. 
 
Pytanie 9 
Dotyczy Projektu Umowy:                                              
Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do projektu umowy następującego postanowienia: Całkowita 
odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy, wynikająca z Umowy z zastrzeżeniem szkód 
spowodowanych umyślnym działaniem oraz przypadków, gdy nieograniczoną odpowiedzialność 
przewidują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jest ograniczona do kwoty oznaczonej jako 
maksymalne wynagrodzenie, o którym mowa w §4 ust. 1.    
Taki zapis pozwoli Wykonawcy ustalić górną granicę ryzyka i w ten sposób umożliwi poprawne 
skalkulowanie kosztów bez podnoszenia ceny. 
Odpowiedź. 
Zamawiający stoi na stanowisku, iż obecnie obowiązujące zapisy umowy są wystarczające i nie 
wymagają dodatkowego uszczegółowienia. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie 
wnioskowanych zapisów. 
 
Pytanie 10 
Roz. XIX ust. 2 lit. c) siwz - Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W przypadku zmiany 
ustawowej stawki podatku VAT kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie. W 
zależności od wysokości nowych (zmienionych) stawek podatku VAT, podwyższeniu bądź obniżeniu 
ulegnie kwota netto wynagrodzenia Wykonawcy. Postanowienie to jest niezgodne z art. 142 ust. 5 pkt 1) 
Pzp, który zastrzega zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany przepisów o 
podatku VAT, tymczasem Zamawiający zakłada, że wynagrodzenie to pozostanie bez zmian. W związku 
z powyższym Wykonawca zwraca się o zmianę postanowienia poprzez zastrzeżenie, że cena netto 
pozostanie bez zmian, a cena brutto zmieni się zgodnie ze zmianą stawki podatku od towarów i usług. 
Odpowiedź. 
Zamawiający stoi na stanowisku, iż obecnie obowiązujące zapisy umowy są wystarczające i nie 
wymagają dodatkowego uszczegółowienia. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie 
wnioskowanych zapisów. 
 
Pytanie 11. 
§ 8 ust. 3 IPU - Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie do jakiego postanowienia odnosi się  § 8 ust. 3 
IPU, gdyż w Umowie nie ma punktu § 8 ust. 1 pkt 4)? 
 
Odpowiedź. 
Zapis jest błędny i zostanie usunięty przed podpisaniem umowy. 
 
Pytanie 12. 
w związku z ogłoszonym przetargiem na dostawę sprzętu komputerowego proszę o wyjaśnienie, co 
Zamawiający rozumie pod pojęciem "dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje osób 
wykonujących zamówienie" (pkt III.3.4 ogłoszenia i pkt VI.2 siwz). Jakie uprawnienia, wynikające z 
przepisów (których przepisów), muszą posiadać osoby, które będą wytypowane przez wykonawcę do 



 
 
 

realizacji zamówienia? Wykonawca zobowiązany jest złożyć też stosowne oświadczenie o posiadaniu 
uprawnień przez te osoby, proszę więc o wskazanie, jakie to muszą być uprawnienia. 
  
Dodatkowo proszę o wyjaśnienie rozbieżności, gdyż w ww. punktach Zamawiający wskazuje, że na 
etapie składania ofert nie wymaga złożenia dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifkacji przez 
osoby, a jednocześnie wskazuje, że w ofercie należy złożyć wykaz osób, który będzie zawierał informacje 
m.in. na temat ich doświadczenia zawodowego. Czy Zamawiającemu nie wystarczą informacje zawarte w 
wykazie osób, które potwierdzą spełnianie warunku udziału w postępowaniu? 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający informuje, iż we wskazanym warunku potencjału kadrowego zawarł wymóg wykazania się 
posiadaniem konkretnych uprawnień np. certyfikatów dopuszczających w sytuacji gdy np. obsługa 
zaoferowanego sprzętu wymaga posiadania certyfikatu producenta tegoż sprzętu. Wskazanymi 
potwierdzeniem kwalifikacji będzie również posiadanie przez daną osobe dyplomów, świadectw 
ukończonych kursów/szkoleń.  
Zamawiający informuje, iż w wykazie usług wymaga jedynie informacji czy i jakie doświadczenie i 
uprawnienia dana osoba wydelegowana przez Wykonawcę posiada.  
Na etapie podpisywania umowy wykonawca będzie zobowiązany jedynie okazać wymienione w wykazie 
osób dokumenty.  
 
 

Mając powyższe na uwadze Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia 
ofert.  
 
 

 
 
 

Zatwierdził: 
 
Dyrektor ZNiO dr Adolf Juzwenko 

 
 


