
       Wg rozdzielnika

Znak: ZP.271.11.2020
Nowy Targ 23.04.2020r.

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na zakup i  dostawę 33 sztuk nowych laptopów
wraz  z  oprogramowaniem i  akcesoriami,  z  przeznaczeniem dla  szkół,  prowadzonych
przez Gminę Miasto Nowy Targ w ramach programu Zdalna Szkoła.
Zakup finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I
Powszechny  dostęp  do  szybkiego  internetu,  Działanie  1.1  Wyeliminowanie
terytorialnych  różnic  w  możliwości  dostępu  do  szerokopasmowego  internetu  o
wysokich przepustowościach, ZDALNA SZKOŁA.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019r.  poz.  1843)  przesyła  wyjaśnienie  specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienie udostępnia się na
stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienie jest wiążące.

Pytanie nr 1
Czy  Zamawiający  wymaga  fabrycznie  nowego  systemu  operacyjnego  /  oprogramowania
biurowego nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?
Odpowiedź:
Tak,  zamawiający  wymaga  fabrycznie  nowego  systemu  operacyjnego  /  oprogramowania
biurowego.

Pytanie nr 2
Czy  Zamawiający  wymaga  by  oprogramowanie  systemowe  /  biurowe  było  fabrycznie
zainstalowane przez producenta komputera?
Odpowiedź:
Tak,  zamawiający  wymaga  by  oprogramowanie  systemowe  /  biurowe  było  fabrycznie
zainstalowane przez producenta komputera.

Pytanie nr 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  wraz  ze  stosownymi,
oryginalnymi atrybutami legalności.

Pytanie nr 4
Czy  w  momencie  odbioru  towaru  Zamawiający  przewiduje  możliwość  zastosowanie
procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?
Odpowiedź:
Tak,  zamawiający  przewiduje  możliwość  zastosowania  procedury  sprawdzającej  legalność
dostarczonego oprogramowania.
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Pytanie nr 5
Czy  zamawiający  dopuszcza  możliwość  przeprowadzenia  weryfikacji  oryginalności
dostarczonych  programów  komputerowych  u  Producenta  oprogramowania  w  przypadku
wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?
Odpowiedź:
Tak,  zamawiający  dopuszcza  możliwość  przeprowadzenia  weryfikacji  oryginalności
dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania.

Pytanie nr 6
W  związku  z  faktem,  że  przedmiot  zamówienia  przeznaczony  jest  dla  użytkownika
działającego  w  obszarze  edukacyjnym,  zwracamy  się  z  pytaniem,  czy  Zamawiający
zaakceptuje  w  zamawianych  komputerach  system operacyjny  Windows  10  Pro  Academic
dostarczany w ramach programu STF  („Shape The Future”), który jest optymalny kosztowo
i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe,
średnie oraz szkoły policealne?
Odpowiedź:
Tak, zamawiający zaakceptuje w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10
Pro Academic.

Pytanie nr 7
Prosiłabym o informację, czy wymóg dotyczący obudowy MIL-STD-810G i wzmocnionych
zawiasów  jest  obowiązkowy  ?  Jeżeli  tak,  to  prosiłabym  o  uzasadnienie  zastosowania
w szkolnictwie.
Odpowiedź:
Laptopy  przeznaczone  są  do  wypożyczenia  na  okres  nauki  zdalnej  dla  uczniów  szkół
podstawowych.  Po  zakończonym okresie  nauki  domowej  będą  używane  w  szkołach  jako
pomoce  dydaktyczne.  Sprzęt  będzie  użytkowany  w  różnych  warunkach  i  kontrola  nad
sposobem  użytkowania  nie  będzie  możliwa.  W  trosce  o  możliwie  jak  najdłuższy  okres
bezawaryjnej  pracy,  podjęto  decyzję  o  wpisaniu  szczególnych  wymagań  co  do  trwałości
obudowy. 

Pytanie nr 8
Prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieorganicznego (choć możliwy jest wybór w tym
przypadku innej formy) wymagacie Państwo do złożenia oferty, dokumentów niezgodnych w
wytycznymi PZP. Chodzi o dokumenty „strony trzeciej” w tym przypadku producenta, jednej
firmy spełniającej wymogi . mini: pkt 3 Wykaz dokumentów jakie należy dołączyć do oferty: 
-  wymóg  spełnienia  przez  obudowę  normy  MIL-STD-810G  -  w  postaci  oświadczenia
producenta, 
- potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS
Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta
jednostki, 
- firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na świadczenie usług serwisowych oraz
posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty,
- oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków
gwarancyjnych oferenta  lub  firmy serwisującej,  przejmie  na siebie  wszelkie  zobowiązania
związane z serwisem.
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Zgodnie z dozwolona praktyką , popartą licznymi wyrokami KIO, takich dokumentów można
żądać na etapie realizacji zamówienia, a nie etapie składania oferty. Żądanie oświadczeń, od
producenta bądź jego przedstawiciela w bardzo znaczny sposób zawęża możliwość złożenia
ważnej oferty, a wręcz uniemożliwia, gdyż w praktyce polega to na tym, iż to producent lub
jego  przedstawiciel,  decyduje  o  tym,  któremu wykonawcy takie  oświadczenie  wystawi,  a
któremu nie. Taka treść SIWZ jest niezgodna z przepisami ustawy Pzp. Ogranicza bowiem
uczciwą konkurencję uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz
równe  ich  traktowanie,  bowiem  eliminuje  i  dyskryminuje  wykonawców,  którzy  nie  są
preferowanym przedstawicielem producenta bądź jego przedstawiciela i nie otrzyma od niego
odpowiednich oświadczeń i  dokumentów. Wszystkie dokumenty, których w chwili obecnej
żąda Zamawiający nie są ogólnie dostępne.

Wnosimy o wykreślenie  wymogów dołączenia  w/w dokumentów z  etapu składania  oferty
przetargowej, i zastąpienie ich oświadczeniem Wykonawcy, zgodnie z ustawą PZP.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapisy Rozdziału II ust. 3 SIWZ.
Rozdział II ust. 3 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:
„3. Wykaz dokumentów jakie należy dołączyć do oferty: 
1/ wydruk ze strony CPU Benchmark net dotyczący wydajności procesora,
2/  wymóg  spełnienia  przez  obudowę  normy  MIL-STD-810G  -  w  postaci  oświadczenia
wykonawcy,
3/ Certyfikat ISO9001: 2015 dla producenta sprzętu, 
4/ Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu, 
5/ Deklaracja zgodności CE, 
6/ potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS
Unii  Europejskiej  o  eliminacji  substancji  niebezpiecznych  -  w  postaci  oświadczenia
wykonawcy,
7/  potwierdzenie  kompatybilności  komputera  z  zaoferowanym  systemem  operacyjnym
(załączyć do oferty wydruk z strony producenta oprogramowania),
8/  Certyfikat  TCO  dla  oferowanego  modelu  –  załączyć  wydruk  ze  strony
http://tcocertified.com
9/ firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na świadczenie usług serwisowych oraz
posiadać autoryzacje producenta komputera – w postaci oświadczenia wykonawcy.”

Rozdział XVII. Opis sposobu przygotowania oferty ust. 2 pkt 5 otrzymuje nowe brzmienie:
„5)   wraz z ofert  ą   należy złożyć:  
a) zobowiązanie  podmiotu  trzeciego,  jeżeli  na  zasoby  takiego  podmiotu  powołuje  się
wykonawca,
b) wydruk ze strony CPU Benchmark net dotyczący wydajności procesora,
c)  wymóg  spełnienia  przez  obudowę  normy  MIL-STD-810G  -  w  postaci  oświadczenia
wykonawc,
d) Certyfikat ISO9001: 2015 dla producenta sprzętu, 
e) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu, 
f) Deklaracja zgodności CE, 
g) potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS
Unii  Europejskiej  o  eliminacji  substancji  niebezpiecznych  -  w  postaci  oświadczenia
wykonawcy,
h)  potwierdzenie  kompatybilności  komputera  z  zaoferowanym  systemem  operacyjnym
(załączyć do oferty wydruk z strony producenta oprogramowania)

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

3

http://tcocertified.com/


i)  Certyfikat  TCO  dla  oferowanego  modelu  –  załączyć  wydruk  ze  strony
http://tcocertified.com
j) firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na świadczenie usług serwisowych oraz
posiadać autoryzacje producenta komputera – w postaci oświadczenia wykonawcy.”

Ustęp 4 formularza ofertowego otrzymuje nowe brzmienie”
„4. Do oferty dołączam:

1/ wydruk ze strony CPU Benchmark net dotyczący wydajności procesora,
2/  wymóg  spełnienia  przez  obudowę  normy  MIL-STD-810G  -  w  postaci  oświadczenia
wykonawcy,
3/ Certyfikat ISO9001: 2015 dla producenta sprzętu, 
4/ Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu, 
5/ Deklaracja zgodności CE, 
6/ potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS
Unii  Europejskiej  o  eliminacji  substancji  niebezpiecznych  -  w  postaci  oświadczenia
wykonawcy,
7/  potwierdzenie  kompatybilności  komputera  z  zaoferowanym  systemem  operacyjnym
(załączyć do oferty wydruk z strony producenta oprogramowania),
8/  Certyfikat  TCO  dla  oferowanego  modelu  –  załączyć  wydruk  ze  strony
http://tcocertified.com
9/ firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na świadczenie usług serwisowych oraz
posiadać autoryzacje producenta komputera – w postaci oświadczenia wykonawcy.”

W załączeniu przekazujemy nowy formularz ofertowy.

Otrzymują:
1. wykonawcy
2. www.nowytarg.pl
3. a/a
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