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dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.  39 i nast.  ustawy
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „uPzp”na  „zakup
i dostawa: komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, drukarek laserowych, urządzeń
wielofunkcyjnych  oraz  skanera  dla  KPP w  Choszcznie,  drukarki  laserowej  dla  KPP Drawsko
Pomorskie i urządzenia wielofunkcyjnego dla KMP w Koszalinie”.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. uPzp Zamawiający przekazuje treść
zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 15.09.2014 r. wraz z wyjaśnieniami i zmianami specyfikacji
istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1:
Dotyczy:  Załącznik nr  8  do SIWZ, Specyfikacja  techniczna  przedmiotu zamówienia  ,  Część  1 -  Komputer
stacjonarny All-in-One. 
Zamawiający w wymaganiach dotyczących systemu operacyjnego wyspecyfikował oprogramowanie Microsoft
Windows 7 Professional 64 bit PL. Czy Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie dostarczenie komputera
z systemem operacyjnym Microsoft Windows 8.1 Professional 64 bit PL?

Odpowiedź:
Na  podstawie  art.  38  ust.  4  uPzp  zamawiający  dokonuje  zmiany  treści  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia w załączniku nr 8 „szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” część 1 – Komputer stacjonarny All-in-
One, sekcja dotycząca systemu operacyjnego zostaje uzupełniona o następujący zapis: 
„W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do
pokrycia  wszelkich  możliwych  kosztów,  wymaganych  w  czasie  wdrożenia  oferowanego  rozwiązania,  w
szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego,
systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), poziomu serwisu gwarancyjnego (nie gorszego niż obecnie
posiadany)  oraz  kosztów  certyfikowanych  szkoleń dla  administratorów  i  użytkowników  oferowanego
rozwiązania.
Na zakupionych stacjach roboczych instalowane będą także inne aplikacje, między innymi systemy klasy SWD,
niezbędne do optymalnej pracy dyspozytorów służb porządku publicznego i ratownictwa. Obecne wersje tych
systemów były tworzone, testowane oraz aktualnie pracują pod system Microsoft Windows XP Professional
oraz Microsoft Windows 7 Professional. Podkreślić należy, iż ww. systemy muszą gwarantować dostęp do ich
zasobów na poziomie SLA często wynoszącym 99,99%. Specyfikując wymagania funkcjonalne oraz niefunk-
cjonalne, Zamawiający był zobowiązany zapewnić skalowalność nabywanych rozwiązań przewidując ich przy-
szłą rozbudowę i integrację z istniejącym otoczeniem.”

Pytanie 2:
Dotyczy:  Załącznik nr  8  do SIWZ, Specyfikacja  techniczna  przedmiotu zamówienia  ,  Część  2 -  Komputer
przenośny. 
Zamawiający w wymaganiach dotyczących systemu operacyjnego wyspecyfikował oprogramowanie Microsoft
Windows 7 Professional 64 bit PL. Czy Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie dostarczenie komputera
z systemem operacyjnym Microsoft Windows 8.1 Professional 64 bit PL?
 
Odpowiedź:
Na  podstawie  art.  38  ust.  4  uPzp  zamawiający  dokonuje  zmiany  treści  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia w załączniku nr 8 „szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” część 1 – Komputer stacjonarny All-in-
One, sekcja dotycząca systemu operacyjnego zostaje uzupełniona o następujący zapis: 
„W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do
pokrycia  wszelkich  możliwych  kosztów,  wymaganych  w  czasie  wdrożenia  oferowanego  rozwiązania,  w
szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego,
systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), poziomu serwisu gwarancyjnego (nie gorszego niż obecnie
posiadany)  oraz  kosztów  certyfikowanych  szkoleń dla  administratorów  i  użytkowników  oferowanego
rozwiązania.



Na zakupionych stacjach roboczych instalowane będą także inne aplikacje, między innymi systemy klasy SWD,
niezbędne do optymalnej pracy dyspozytorów służb porządku publicznego i ratownictwa. Obecne wersje tych sys-
temów były tworzone, testowane oraz aktualnie pracują pod system Microsoft Windows XP oraz Microsoft Win-
dows 7. Podkreślić należy, iż ww. systemy muszą gwarantować dostęp do ich zasobów na poziomie SLA często
wynoszącym 99,99%. Specyfikując wymagania funkcjonalne oraz niefunkcjonalne, Zamawiający był zobowiąza-
ny zapewnić skalowalność nabywanych rozwiązań przewidując ich przyszłą rozbudowę i integrację z istniejącym
otoczeniem.”

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych za-
mawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w dziale VIII wymagania dotycza-
ce wadium :
skreśla się zapis o treści :  zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium, a wprowadza się zapis o treści : 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:   6 000,00 zł,
2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 21.10.2014 r. do godziny 11.30.

Decyduje data wpływu wadium do Zamawiającego.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 uPzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 

 nr 33 1010 1599 0025 0913 9120 0000, decyduje data wpływu środków do zamawiającego.
5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej

z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
- zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie 
i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że
zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp bez potwierdzania tych okoliczności.

6. Zamawiający dokona zwrotu wadium w trybie art 46 z zastrzeżeniem art. 148 ust 4 uPzp.
7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa

w art. 46 ust. 3 uPzp.
8. W przypadku wnoszenia wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 uPzp winno

być ono złożone w kasie zamawiającego, pokój 232 ul. Małopolska 47, Szczecin.
Kasa Zamawiającego czynna jest codziennie w godzinach od 11.00 – 14.00.

Termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian.
          

wyk. w 1 egz.
wyk. K.K.


