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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod 

nazwą: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”  BO-ZP.2610.7.2017.GI.K-

GESUT.ZSIN Faza II.CAPAP 

 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2, zwany dalej 

„Zamawiającym” działając na podstawie przepisów  art. 38 ust 2 w związku z art. 38 ust 1 pkt 1 oraz 

38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje odpowiedzi na złożone przez Wykonawców 

zapytania oraz dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

 

Pytanie 1 

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia – 3 Wykaz sprzętu: 3.3 Stacja 

graficzna typ 3 - pozycja 5 „Pamięć RAM”. Zamawiający wymaga: 

„32GB DDR4 2400MHz ECC” 

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający uzna za spełniającą wymogi SIWZ Stację graficzną 

renomowanego producenta wyposażona w pamięć DDR4 2133MHz ECC? 

Odpowiedź: 

Wskazana w specyfikacji częstotliwość pracy pamięci RAM jest wymaganiem wydajnościowym 

(jakościowym). Wyposażenie stacji graficznej w pamięć o niższym taktowaniu implikuje niższą 

wydajność oferowanej stacji graficznej. Tym samym Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe 

zapisy SIWZ. 

 

 

 



 

Pytanie 2  

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia – 3 Wykaz sprzętu: 3.5 Mobilna 

stacja graficzna - pozycja 6 „Dysk twardy”. Zamawiający wymaga: 

„Pojemność min. 1TB 7200 rpm” 

W związku z tym, że na rynku nie występują laptopy o wymaganych parametrach dysku 

zwracamy się z pytaniem, czy: 

Zamawiający uzna za spełniającą wymogi SIWZ Mobilną stację graficzną renomowanego 

producenta wyposażona w dysk o pojemności 1 TB 5400 rpm lub 256 GB SSD? 

 

Odpowiedź: 

 

Na rynku występują dyski twarde HDD 2,5” o pojemności 1TB i prędkości obrotowej 7200 rpm. 

Zaoferowanie stacji graficznej z dyskiem o mniejszej prędkości obrotowej lub o mniejszej 

pojemności nie spełni oczekiwań funkcjonalnych Zamawiającego. Tym samym Zamawiający 

podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 3 

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia – 3 Wykaz sprzętu: 3.6 Komputer 

przenośny - pozycja 10 „Bateria i zasilanie”. Zamawiający wymaga: 

„bateria min. 4 komorowa” 

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ Komputer przenośny 

renomowanego producenta posiadający baterie o poniższych parametrach: 

3-cell, 46 Whr, Li-Ion, Umożliwiająca szybkie naładowanie do poziomu 90% w czasie 112 minut i 

do poziomu 100% w czasie 155 minut oraz deklarowanym przez producenta czasie pracy na baterii 

do 13 godzin i 30 minut? 

Odpowiedź 

Wymóg zastosowania baterii 4-komorowej wynika z wymagań Zamawiającego w zakresie długości 

pracy na baterii przy pełnym obciążeniu. Tym samym Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe 

zapisy SIWZ. 

Pytanie 4 

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia – 3 Wykaz sprzętu: 3.13 Serwer 

rack - pozycja 10 „Płyta główna”. Zamawiający wymaga: 

„Min. 4 złącza PCI-E” 

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ Serwer rack 

renomowanego producenta posiadający 3 złącza PCI-E oraz złącze LOM dedykowane do 

zainstalowania dodatkowej opcjonalnej karty sieciowej? 

 



 

Odpowiedź 

Wymóg płyty głównej wyposażonej w 4 złącza PCI-E wynika z uzasadnionych potrzeb 

Zamawiającego. Zmniejszenie ilości gniazd PCI-E skutkować będzie mniejszymi możliwościami 

rozbudowy serwera. Tym samym Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

Pytanie 5 

Dotyczy: Stacje graficzne typ 1,2,3,4 pkt. 15 – wbudowane porty – 1) min. Xx wyjście video (np. 

Display Port) 

Czy Zamawiający uzna za wbudowane porty także porty umieszczone na dedykowanej karcie 

graficznej połączonej z płytą główną za pomocą dedykowanego złącza np. PCIe? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż uzna za wbudowane porty także porty umieszczone na dedykowanej karcie 

graficznej. 

Pytanie 6 

Dotyczy: 3.2 Stacje graficzna typ 2 – Monitory 

Czy Zamawiający dopuści monitor z matrycą TN ? 

Odpowiedź 

Wymaganie dostarczenia monitorów wyposażonych w matryce TFT IPS wynika z uzasadnionych 

potrzeb Zamawiającego i specyfiki pracy stacji jako stacje graficzne. Tym samym Zamawiający 

podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

Pytanie 7 

Dotyczy: 3.4 Stacje graficzna typ 4, pkt 9 – Monitory 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania monitora renomowanego producenta firmy 

Dell model P2417H o przekątnej matrycy 24” lecz rzeczywistym polu widzenia 23,8” ? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, iż uzna zaoferowane monitory 24” o rzeczywistym polu widzenia 23,8”. 

Pytanie 8 

Dotyczy: 3.5 Mobilna stacja graficzna, pkt 6 – Dysk twardy 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania dysku o pojemności 1TB w nowszej 

technologii SSD ? 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ, poprzez modyfikację zapisów Załącznika nr 1 

do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia w Rozdziale 3 Wykaz sprzętu pkt 3.5 (Mobilna stacja 

graficzna) poprzez zmianę zapisu w pozycji 6 tabeli: 



 

Było: 

 6. Dysk twardy Pojemność min. 1 TB  7200 rpm 

 

Jest: 

6. Dysk twardy Pojemność min. 1 TB  7200 rpm lub 1 TB SSD 

 

Pytanie 9 

Dotyczy: 3.7 Monitor komputerowy typ 1, pkt 8 Wymagania dodatkowe – wbudowane głośnik/i 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu zaoferowanie monitora wyposażonego w 

dedykowaną listwę głośnikową producenta monitora ? 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ, poprzez modyfikację zapisów Załącznika 

nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia w Rozdziale 3 Wykaz sprzętu pkt 3.7 (Monitor 

komputerowy typ 1) oraz 3.8 (Monitor komputerowy typ 2)  poprzez zmianę zapisu w pozycji 8 tabel: 

Było: 

 8. Wymagania dodatkowe Wbudowany głośnik/i 

 

Jest: 

8. Wymagania dodatkowe  Wbudowany głośnik/i lub dedykowana listwa głośnikowa 

  

Pytanie 10 

Dotyczy: 3.9 Drukarka kolorowa A3, pkt 4– Obsługiwane języki PCL 5e 

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie drukujące, które wykorzystuje język komunikacji PCL 5c 

charakterystyczny dla urządzeń drukujących w kolorze zamiast języka PCL 5e, który jest 

wykorzystywany zazwyczaj w urządzeniach monochromatycznych? 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ, poprzez modyfikację zapisów Załącznika 

nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia w Rozdziale 3 Wykaz sprzętu pkt 3.9 (Drukarka 

kolorowa A3) poprzez zmianę zapisu w pozycji 4 tabeli: 

Było: 

 4. Obsługiwane języki  PCL  5e, PCL 6, PDF 

 



 

Jest: 

8. Obsługiwane języki   PCL  5c, PCL 6, PDF  

  

Pytanie 11 

Dotyczy: załącznik nr 2 do SIWZ (Wzór umowy): § 2. Ust 1 

Wykonawca wnosi o rozważenie możliwości wydłużenia terminu dostawy do 45 dni. Przedmiotem 

dostaw jest sprzęt i oprogramowanie podmiotów trzecich dystrybuowanych za pośrednictwem 

dystrybutorów. Tym samym łańcuch dostaw jest na tyle rozbudowany, że istnieje ryzyko 

wystąpienia opóźnień w dostawie, które nie będą zawinione przez Wykonawcę. Mając na uwadze 

powyższe oraz wysokość zastrzeżonych na rzecz Zamawiającego kar umownych, skutkujących 

znaczącym wzrostem ryzyka gospodarczego związanego z przedmiotowym zamówieniem, w opinii 

Wykonawcy zasadnym byłoby rozważenie możliwości wydłużenia przedmiotowego terminu. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

Pytanie 12 

Dotyczy: załącznik nr 2 do SIWZ (Wzór umowy); § 2. ust. 3. Pkt. 6 

Wykonawca zwraca uwagę brak rozróżnienia na typ protokołu. Pkt 1 -6 wskazują na kolejność 

czynności przy odbiorze. W przypadku braków w ilości sztuk sprzętu Zamawiający może odmówić 

podpisania protokołu ilościowego, co powinno mieć odzwierciedlenie w pkt 3. Wprowadzenie takiej 

możliwości przy odbiorze jakościowym może, w konkretnych okolicznościach, stanowić obciążenie 

dla Wykonawcy, a to z tej przyczyny, że pomimo podpisanego protokołu ilościowego Wykonawca 

zobowiązany będzie do dostarczenia poszczególnych części sprzętu raz jeszcze, co generuje 

nieprzewidziane koszty. Mając powyższe na uwadze Wykonawcy wnosi o zmianę w/w postanowień 

projektu umowy poprzez ich doprecyzowanie skutkujące logicznym rozdzieleniem etapów czynności 

odbiorowych. 

Odpowiedź 

Zamawiający przewidział dwa etapy odbioru: ilościowy w momencie dostawy i jakościowy w ciągu 

5 od podpisania protokołu ilościowego. Wskazane przez Wykonawcę ryzyko dodatkowych kosztów 

z powodu niespełnienia kryteriów jakościowych przez dostarczony sprzęt i oprogramowanie jest jak 

najbardziej uzasadnione i dotyka obie strony umowy (po stronie Zamawiającego przez dodatkowy 

proces odbioru jakościowego zakwestionowanej partii produktów).   

Tym samym Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 13 

Dotyczy: załącznik nr 2 do SIWZ (Wzór umowy); § 5. ust. 1. pkt.2. 



 

Wykonawca zwraca uwagę, że w zakresie upadłości wskazane postanowienie umowne jest sprzeczne 

z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, i tym samym nieważne – art. 83 ustawy z dn. 

28/02/2003 rok prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. 2016, poz. 2171, ze zm.). Wykonawca proponuje 

zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu tak aby nie był on nieważny. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ. W załączniku nr 2 do SIWZ (Wzór umowy) w 

§ 5 ust. 1 wykreśla pkt 2 o treści: „jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub ukończona likwidacja 

Wykonawcy”. 

 

Pytanie 14 

Dotyczy: załącznik nr 2 do SIWZ (Wzór umowy); § 7. ust. 1. 

W zakresie ust. 1 Wykonawca wskazuje, iż brak jest dookreślenia od kogo Wykonawca ma zapewnić 

udzielenie licencji Zamawiającemu. Tym samym można ów zapis interpretować na dwa sposoby: 

zapewnienie udzielenia przez Wykonawcę licencji, jak i zapewnienie udzielenia Zamawiającemu 

licencji przez podmiot trzeci. Mając na uwadze przedmiot umowy, tj. oprogramowanie komercyjne 

licencjonowane wyłącznie przez producenta, pierwsza z interpretacji skutkuje tym, iż umowa – w 

istotnym jej aspekcie – jest niewykonalna. Tym samym Wykonawca wnosi o doprecyzowanie 

przedmiotowego zapisu poprzez wyraźne wskazanie, iż licencji udziela podmiot trzeci. 

Odpowiedź: 

Zamawiający definiując zapisy SIWZ wskazuje na oczekiwaną funkcjonalność oprogramowania, nie 

mając wiedzy jakie produkty zostaną zaoferowane przez Wykonawców i na jakich zasady 

licencjonowania. Z tego wynika ogólne brzmienie zapisu dotyczącego udzielenia Zamawiającemu 

licencji na oprogramowanie, bez jednoznacznego wskazania przez kogo.  

Tym samym Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

Pytanie 15 

Dotyczy: załącznik nr 2 do SIWZ (Wzór umowy); § 7. ust. 2. 

W zakresie ust. 2 Wykonawca wskazuje, iż żądanie przyjęcia przez Wykonawcę odpowiedzialności 

za nieprzestrzeganie przez Zamawiającego warunków udzielonych licencji jest nie do 

zaakceptowania. Przedmiotowy zapis dotyczy zarówno sytuacji gdy producent wypowie 

Zamawiającemu licencję bez przyczyny, jak i sytuacje, gdy to wypowiedzenie nastąpi z powodu 

naruszenia warunków licencyjnych przez Zamawiającego. Tym samym ów zapis oznacza, że 

Wykonawca ponosić będzie wobec producenta odpowiedzialność za to, że Zamawiający naruszył 

warunki licencyjne. Naruszył w każdej postaci czyli również umyślnie. Przy czym na uwagę 

zasługuje fakt, że naruszenie licencji stanowić może występek w rozumieniu przepisów karnych 

ustawy z dn. 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. 2016, poz. 666, ze 

zm.). Tak sformułowane postanowienie umowne jest rażąco nieadekwatne tak do przedmiotu umowy, 

i drastycznie zwiększa ryzyko prawne związane z przedmiotowym zamówieniem. Mając ów aspekt 



 

na uwadze Wykonawca wnosi o zmodyfikowanie zapisu w taki sposób aby ryzyko bezprawnych 

zachowań Zamawiającego obciążało Zamawiającego a nie Wykonawcę. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ. W załączniku nr 2 do SIWZ (Wzór umowy) w 

§ 7 zmienia treść ustępu 2: 

Było: 

„2. Wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka, za szkodę wynikłą z wypowiedzenia 

Zamawiającemu licencji przez podmiot uprawniony”. 

Jest: 

„2. Wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka, za szkodę wynikłą z wypowiedzenia Zamawiającemu 

licencji przez podmiot uprawniony z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.”  

 

Zamawiający informuje jednocześnie, że: 

1. Zmienia się Załącznik nr 2 do SIWZ „Wzór umowy”. Zmieniony Załącznik nr 2  zostanie 

opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

2. Zmienia się Załącznik nr 3a do SIWZ „Formularz Techniczny”. Zmieniony Załącznik nr 3a  

zostanie opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

3. Zmienia się Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia”. Zmieniony Załącznik nr 

1  zostanie opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

4. Zmienia się termin składania ofert na dzień 12 maja 2017 r. godz. 11.00. 

 

5. Zmienia się termin otwarcia ofert na dzień 12 maja 2017 r. godz. 11.30. 

 

6. Pozostałe warunki przetargu pozostają bez zmian. 

 

7.  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert powoduje konieczność zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu.  

 

 

 


