
 
 

  
 

 
Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie 
ul. Czarnieckiego 69 
14-100 Ostróda 
 
Pismo: ZSR.271.1B.2019  Ostróda, dnia: 11.07.2019 r. 
 
 

WSZYSCY WYKONAWCY 
 

O D P O W I E D Ź NR 2 
na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 10-11.07.2019 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie 
zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w 
trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa sprzętu IT do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach 
projektu „Akademia agrobiznesu”. 

Treść wspomnianych próśb jest następująca: 

1. W nawiązaniu do modyfikacji wprowadzonej przez Zamawiającej w zakresie Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz 
oferty dotyczącej możliwości wprowadzenia różnych stawek VAT na komputer i oprogramowanie dodatkowe 
prosimy o dokonanie kolejnej korekty Formularza oferty. 
Liczne, dostępne publicznie interpretacje organów skarbowych mówią o oprogramowaniu dodatkowym do którego 
zalicza się oprogramowanie biurowe ale też również oprogramowanie antywirusowe, które to nawet sprzedawane 
wraz z komputerem stacjonarnym do jednostek edukacyjnych (komputery objęte preferencyjną stawką podatku 
VAT 0% ) muszą być objęte podstawową stawką tj. 23% VAT 
Dlatego prosimy o dokonanie kolejnej korekty Formularza ofertowego tak aby oprogramowanie antywirusowe 
stanowiło odrębną pozycję a to umożliwiało zastosowanie innej stawki VAT niż w przypadku komputera do prac 
graficznych z systemem operacyjnym.  
 
2. Zamawiający bardzo szczegółowo przedstawił swoje wymagania dot. oczekiwanego komputera przenośnego. 
Zapewne tak drobiazgowy opis przedmiotu zamówienia w tej pozycji jest uzasadniony szczególnymi preferencjami 
przyszłego użytkownika tego laptopa. Wszystkie wymagane łącznie parametry jednoznacznie wskazują na jednego 
producenta i jeden model komputera przenośnego (nawet użyta została nazwa handlowa gniazda blokady Noble 
Lock która jest rozwiązaniem tylko i wyłącznie jednego producenta laptopów). 
 
3. Czy Zamawiający przygotowując kryteria oceny ofert (dopuszczając maksymalny okres gwarancji fabrycznej 60 
miesiące, dającej się zweryfikować na oficjalnej stronie producenta) uwzględnił że w przypadku tego modelu 
laptopa (ale też ogromnej większości modeli różnych producentów) maksymalny, przewidziany przez producenta 
okres gwarancji to 48 miesiące (już po wydłużeniu gwarancji standardowej 36 miesięcznej o 12 miesięcy po 
wykupieniu dodatkowej opcji serwisowej) ? 
 
4. Czy Zamawiający w swojej kalkulacji uwzględnił że praktycznie wszystkie komputery stacjonarne takich 
producentów jak HP, Dell, Lenovo, Fujitsu dostępne w polskiej jak i europejskiej dystrybucji posiadają maksymalny, 
określony przez producenta czas gwarancji  36 miesięcy (w niektórych przypadkach z możliwością wykupienia 
dodatkowej opcji serwisowej wydłużającej fabryczną gwarancję do 48 miesięcy). 



 
 

  
 

 
Stąd przyjęcie przez Zamawiającego maksymalnego okresu gwarancji producenta 60 miesięcy jako kryterium 
oceny ofert powoduje że jest to zapis niemożliwy do spełnienia z powodów wskazanych powyżej. 
 
5.  
Prosimy o usunięcie w całym SIWZ dla wszystkich komputerów zapisu:  
„Wykonawca dostarczy wraz z komputerem oprogramowanie z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie, 
umożliwiające:  
- Upgrade i instalacje wszystkich sterowników oraz BIOS’uz certyfikatem zgodności producenta do najnowszej 
dostępnej wersji,  
- Możliwość sprawdzenia przed instalacją każdego sterownika oraz BIOS’u, bezpośrednio na stronie producenta 
przy użyciu połączenia internetowego informacji o:  
 poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji,  
 dacie wydania ostatniej aktualizacji,  
 zgodność z systemami operacyjnymi,  
 jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja.”  
Zapis ten sprawia, że możliwe będzie dostarczenie tylko bardzo drogich profesjonalnych stacji roboczych, gdzie 
koszt takich komputerów sprawi, iż żadna z prawidłowo przygotowanych ofert nie zmieści się w budżecie 
Zamawiającego, co więcej będzie znacząco od niego odbiegać. Przykładowo nie będzie można z powodu tych 
zapisów dostarczyć komputerów producenta Dell z serii Vostro albo Optiplex, ponieważ niemożliwe będzie 
stworzenie konfiguracji z takim procesorem, taką kartą graficzną (gdyż takowe nie istnieją) i takimi zapisami 
(dołożenie karty graficznej czy większej pamięci RAM do istniejących konfiguracji sprawi, że nie będzie można 
sprawdzić tego w powyższy sposób) i możliwe będzie jedynie zastosowanie bardzo drogich komputerów z serii 
Precision, pomimo tego że komputery serii Vostro czy Optiplex to markowe komputery, markowego producenta. 
Tym bardziej jest to niezrozumiałe, iż zakupiony sprzęt komputerowy zostanie przeznaczony dla uczniów w szkole.  
 
6. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Plotera do druku wielkoformatowego 

 

Dopuszczenie powyższych zmian pozwoli zaoferować ploter np. HP Designjet T520 Al+ 610mm, który spełniać 

będzie wymagania Zamawiającego. 



 
 

  
 

7. 
Czy Zmawiający w opisie "Drukarki laserowej sieciowej ze skanerem i kopiarką do drukowania wyników z 
przeprowadzonych egzaminów teoretycznych (wewnętrznych) i prowadzenia dokumentacji ze szkolenia uczniów 
na prawo jazdy kategorii B i T" zawarł zapis "wydajność tonerów do 9000 stron". Prosimy o doprecyzowanie czy 
podana wydajność dotyczy każdego tonera z osobna czy sumy wszystkich tonerów? 
 
8. 
Czy Zmawiający dopuści zaoferowanie Drukarki laserowej sieciowej ze skanerem i kopiarką - do drukowania 
wyników z przeprowadzonych egzaminów teoretycznych (wewnętrznych) i prowadzenia dokumentacji ze szkolenia 
uczniów na prawo jazdy kategorii B i T" o rozdzielczości wydruku kolor 1200x1200? 
 
W związku z koniecznością doprecyzowania powyższego prosimy Zmawiającego z przesuniecie terminu składania 
ofert 17.07.2019r co pozwoli wprowadzić ewentualne zmiany od oferty i złożenie oferty spełniającej wszystkie 
wymagania. 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Ad. 1. Zamawiający zmienia formularz ofertowy i wyodrębnia pozycję pn.: oprogramowanie antywirusowe we 
wszystkich pozycjach dotyczących pozycji "Komputer do prac graficznych z systemem operacyjnym i pełnym 
oprogramowaniem biurowym" osobno "oprogramowania biurowego" osobno "oprogramowania antywirusowego". 
 
Ad.2. Zamawiający zmienia zapis we wszystkich pozycjach opisu komputera przenośnego z: 

o 1x Noble lock  
 na: 

o 1x gniazdo pozwalające na mocowanie linki zabezpieczającej. 
 
Ad. 3. Zgodnie z treścią odp. na pyt. nr 4. 
 
Ad.4. Zamawiający informuje, że na rynku działa wiele producentów danego sprzętu oferujących rozszerzony okres 
gwarancji, który pozwala uzyskać maksymalną ilość punktów w kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. 
 
Ad.5. Zamawiający nie zgadza się na zmianę treści SIWZ. 
 
Ad.6. Zamawiający dopuszcza opisane urządzenie. 
 
Ad.7. Podana wydajność (do 9000 stron) dotyczy każdego tonera z osobna. 
 
Ad.8. Zamawiający nie dopuszcza opisanego urządzenia, zgadza się na przesuniecie terminu składania ofert do 
16.07.2019 roku. 
 
Uzupełnienie treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla 
wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Oferenci zobowiązani są 
uwzględnić powyższe odpowiedzi Zamawiającego podczas sporządzania ofert na aktualnych (zmienionych) 
dokumentach.  
 
Jednocześnie informuję, iż w związku z treścią w/w pytań Wykonawcy i udzielonych na nie odpowiedzi 
przez Zamawiającego ulega zmianie treść: SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu, całość Zamawiający 
publikuje na stronie: http://rolnik.edu.pl 
 

Zamawiający 

http://rolnik.edu.pl/
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