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Wykonawcy w postępowaniu 
 
 
Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia 
publicznego na: Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, 
projektorów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz części do modernizacji komputerów dla 
Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579). 
 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Zamawiający – informuje, że w dniach 5, 6 
i 8 czerwca 2018 roku wpłynęły zapytania do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 
38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, 
poz. 1579 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią. 

 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,  nieużywanego oraz 
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 
 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający wymaga, aby dostarczony system operacyjny, był nowy, nieużywany i nie 
był wcześniej aktywowany. 
 
Zgodnie z § 1 ust. 1 „Załącznik nr 6 do siwz- Wzór Umowy”: 
„Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę na warunkach określonych w niniejszej 
umowie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego nr _________________ (zwanego dalej „postępowaniem”), sprzętu 
komputerowego (______________________________________________________) / 
oprogramowania (dalej:   
„Oprogramowanie”),(zwanych dalej łącznie „sprzętem”) dla Zamawiającego zgodnie z ofertą, 
która stanowi załącznik do niniejszej umowy.” 
Zgodnie z § 1 ust. 6 „Załącznik nr 6 do siwz- Wzór Umowy”: 
„Wykonawca dostarczy sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny technicznie, 
bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy. Dostarczony sprzęt musi posiadać wszystkie 
wymagane prawem polskim certyfikaty bezpieczeństwa oraz spełniać normy dotyczące 
ochrony środowiska. Dostarczony sprzęt nie może być przedmiotem praw ani zobowiązań 
osób trzecich.” 
 

 
Pytanie 2 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane 

przez producenta komputera? 

 

Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie systemowe było zainstalowane fabrycznie. 
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Pytanie 3 

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: 
Tak. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone ze stosownymi atrybutami 
legalności wymaganymi przez producenta oprogramowania (stosowną w zależności od 
dostarczanej wersji). 
 Zgodnie z § 1 ust. 11 „Załącznik nr 6 do siwz- Wzór Umowy”: 
„Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do 

wprowadzenia do obrotu oprogramowania dostarczonego Zamawiającemu oraz za to, że 

Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do korzystania w ramach 

zwykłego użytku ze wszelkiego rodzaju oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem 

komputerowym. Wykonawca przekaże lub udostępni Zamawiającemu w momencie 

dostarczenia sprzętu wszelkie niezbędne dokumenty lub dane umożliwiające dokonanie 

odbioru w tym zakresie.” 

 

Pytanie 4 

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury 
sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie 
przebiegała ta procedura? 

 
Odpowiedź: 
Tak. Procedura jest uzależniona od rodzaju zainstalowanego oprogramowania oraz licencji 
jaka obejmuje oprogramowanie. 
Zgodnie z § 1 ust. 11 „Załącznik nr 6 do siwz- Wzór Umowy”: 
„Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do 
wprowadzenia do obrotu oprogramowania dostarczonego Zamawiającemu oraz za to, że 
Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do korzystania w ramach 
zwykłego użytku ze wszelkiego rodzaju oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem 
komputerowym. Wykonawca przekaże lub udostępni Zamawiającemu w momencie 
dostarczenia sprzętu wszelkie niezbędne dokumenty lub dane umożliwiające dokonanie 
odbioru w tym zakresie.” 

 
Pytanie 5 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 
dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu 
procedury odbioru? 
 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 
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Pytanie 6 
W zadaniu III na dostawę sprzętu komputerowego wymagają państwo procesora o określonej 
punktacji w teście passmark na dzień 30.04.2018. 
Z uwagi na to, że punktacja zmienia się codziennie proszę o udostępnienie punktacji ze 
wskazanej daty. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga procesora o średniej wydajności min. 4500 pkt, (podana w nawiasie 

data dotyczy dnia odczytu wyniku ze strony passmark.com). Zamawiający nie wymaga 

procesora o wydajności spełniającej kryteria ze wskazanego dnia, natomiast  zaproponowany 

procesor musi posiadać wskazaną lub wyższą wydajność, co zostanie zweryfikowane po 

otrzymaniu Państwa oferty na podstawie aktualnych na dzień sprawdzenia oferty, wyników ze 

strony passmark.com. 

 

Pytanie 7 

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych - typu kombajn – część 2  
Ponieważ Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił wydajność zasobników z 
tonerem wg normy ISO/IEC 19752 black : co najmniej na 13 000 stron A4 i wydajność 
zasobników z tonerem wg normy ISO/IEC 19798 magenta, cyan, yellow: co najmniej na 11 
000 stron A4, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
urządzeń gdzie:  

 Toner wg normy ISO/IEC 19798 black jest na 12 000 stron A4  

 Toner wg normy ISO/IEC 19798 magenta, cyan, yellow są na 9000 stron A4 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu urządzenia spełniające minimalne 
wymogi wskazane w SIWZ. 
 

Pytanie 8 

Zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie wyjaśnienia na przytoczone poniżej pytanie:  

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia – w części 2 - dostawa urządzeń 

wielofunkcyjnych – zamieścił wymóg rozdzielności drukowania: co najmniej 1200 x 1200 dpi .  

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego rozdzielczość drukowania wynosić będzie 2400 

x 600 dpi, przy założeniu, że pozostałe parametry pozostaną bez zmian?  

 

Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu urządzenia spełniające minimalne 
wymogi wskazane w SIWZ. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


