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Warszawa, dnia 13.02.2017 r. 

 
 

Pytania i odpowiedzi, zmiana treści SIWZ oraz terminu składania ofert 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: Zakup sprzętu 
komputerowego i oprogramowania na potrzeby Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr ZP.260.1.2017). 
 
 Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, udziela 
poniżej informacji o pytaniach Wykonawców odnoszących się do treści SIWZ dotyczącej w/w postępowania 
oraz odpowiedziach na nie. 
 
Pytanie 1: 
Część Il — Komputer PC — typu all-in-one. Czy Zamawiający dopuści komputer o wadze 8,20 kg.? 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komputera o wadze do 8,20 kg. 
 
Pytanie 2: 
Część Il — Komputer PC — typu all-in-one. Czy Zamawiający dopuści komputer z portami: 3 x USB 3.0 oraz 
2 x USB 2.0? 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komputera z 3 (trzema) portami USB 3.0, natomiast Zamawiający nie 
określa wymogów co do ilości zaoferowanych portów USB 2.0. 
 
Pytanie 3: 
Część Il — Komputer PC — typu all-in-one. Czy Zamawiający dopuści komputer z wbudowanym napędem 
DVD? 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komputera z wbudowanym napędem DVD. 
 
Pytanie 4: 
Część II – załącznik 1b do SIWZ – komputer PC typu all-in-one. Czy dopuszczą Państwo zaoferowanie 
urządzenia o wadze 8,16 kg? 
Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 
 
Pytanie 5: 
Część III – załącznik 1c do SIWZ – poz. 1 – kolorowe, laserowe urządzenie wielofunkcyjne A3. Czy dopuszczą 
Państwo zaoferowanie urządzenia, które w opcji automatycznego wydruku dwustronnego obsługuje papier 
o gramaturze w zakresie 60-169 g/m2 ? 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia, które w opcji automatycznego wydruku dwustronnego 
obsługuje papier o gramaturze w zakresie 60-169 g/m2 ? 
 

Pytanie 6: 
Pytanie dotyczy część 3, poz. 3 drukarka Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane drukarki, która 
dostarczana jest z tonerem o wydajności 2000 stron oraz mająca możliwość druku dwustronnego papieru 
o gramaturze: Od 60 do 120 g/m2. 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie drukarki, która dostarczana jest z tonerem o wydajności 2000 
stron oraz mającej możliwość druku dwustronnego papieru o gramaturze: Od 60 do 120 g/m2. 
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Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy, ze względu na konieczność skorygowania 
treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokonuje następujących zmian w treści (SIWZ): 
 
1. W załączniku nr 1b do SIWZ Opisie przedmiotu zamówienia – formularzu cenowy części II, pkt 5.  
 
zapis: 
Komputery stacjonarne oraz all in one muszą mieć zainstalowany system operacyjny Ms Windows 10 
Professional 64bit PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu lub równoważny (przez 
równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny) ze 
względu na kompatybilność z posiadanym i używanym przez Zamawiającego oprogramowaniem firmy Asseco 
Business Solutions Sp. z o. o., MsOffice, a także innym oprogramowaniem komercyjnym np. Norma Pro. 
Natomiast komputery przenośne mogą mieć system operacyjny Ms Windows 10 Professional lub Home 
64bit PL. 
 
zastępuje się zapisem: 
Komputery stacjonarne muszą mieć zainstalowany system operacyjny Ms Windows 10 Professional 64bit PL, 
przy czym Zamawiający wymaga, aby dostarczony system operacyjny był fabrycznie nowy, nieużywany oraz 
nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub 
Internetu lub równoważny (przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany 
w SIWZ system operacyjny) ze względu na kompatybilność z posiadanym i używanym przez Zamawiającego 
oprogramowaniem firmy Asseco Business Solutions Sp. z o. o., MsOffice, a także innym oprogramowaniem 
komercyjnym np. Norma Pro. Natomiast komputery przenośne oraz komputery typu all-in-one mogą mieć 
system operacyjny Ms Windows 10 64bit PL w wersji Professional lub Home. 
 
2. W załączniku nr 1b do SIWZ Opisie przedmiotu zamówienia – formularzu cenowy części II, poz. 5 

Komputer PC – typu all in one, pkt 9 kolumna parametry wymagane. 
 
zapis: 
Waga: nie więcej niż 7 kg. 
 
zastępuje się zapisem: 
Waga: nie więcej niż 8,5 kg. 
 

3. W załączniku nr 1b do SIWZ Opisie przedmiotu zamówienia – formularzu cenowy części II, poz. 5 
Komputer PC – typu all in one, pkt 11 kolumna parametry wymagane. 

 

zapis: 
Minimalna ilość wbudowanych portów i złącz: USB 3.0 – 4 szt., uniwersalny czytnik kart pamięci - 1 szt., HDMI 
– 1 szt. Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, 
adapterów itp. 
 
zastępuje się zapisem: 
Minimalna ilość wbudowanych portów i złącz: USB 3.0 – 3 szt., uniwersalny czytnik kart pamięci - 1 szt., HDMI 
– 1 szt. Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, 
adapterów itp. 
 
4. W załączniku nr 1b do SIWZ Opisie przedmiotu zamówienia – formularzu cenowy części II, poz. 5 

Komputer PC – typu all in one, pkt 12 kolumna parametry wymagane. 
 
zapis: 
Wyposażenie dodatkowe: 
- zewnętrzny napęd DVD. 
- kabel sieciowy z wtyczkami RJ-45 (długość 5 m). 
- myszka optyczna bezprzewodowa USB o długości przewodu minimum 1,8 m. 
- klawiatura bezprzewodowa USB o długości przewodu min. 1,8 m. 
 
zastępuje się zapisem: 
Wyposażenie dodatkowe: 
- zewnętrzny lub wewnętrzny (wbudowany) napęd DVD. 
- kabel sieciowy z wtyczkami RJ-45 (długość min. 5 m). 
- myszka optyczna bezprzewodowa lub USB o długości przewodu minimum 1,8 m. 
- klawiatura bezprzewodowa lub USB o długości przewodu min. 1,8 m. 
 
 
Ponieważ powyższe sprostowanie stanowi zmianę treści SIWZ w rozumieniu art. 38 ust. 4 Ustawy, 
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Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a w związku z art. 12a Ustawy, przedłuża termin 
składania ofert do dnia: 
 
      17 lutego 2017 r. godz. 10.00 
 
otwarcie ofert nastąpi w dniu:   
 
      17 lutego 2017 r. godz. 10:15 
 
  
Niniejszy dokument stanowi jednocześnie modyfikację odpowiednich zapisów w Rozdziale XV SIWZ 
oraz w załączniku nr 1b do SIWZ, którego aktualna treść przedstawiona jest w pliku pn. „Aktualny (po 
zmianach) Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy części II.pdf”. 
 
Powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich wykonawców 
ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia. 
 


