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Warszawa, dn. 24.08.2017 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju (oznaczenie sprawy 16/17/PN).
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Zamawiający Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje,
że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej
przedstawiamy ich treść wraz z wyjaśnieniem:
Pytanie 1:
W związku z przetargiem opublikowanym na Państwa stronach internetowych dnia 09.09.2017r
„16/17/PN - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju”, dot. części III – Oprogramowanie Microsoft Office 2016 Pro (licencja akademicka)
chciałem upewnić się czy oprogramowanie będzie wykorzystywane na przez Państwa (czyli NCBiR)
czy też podmioty edukacyjne podległe Państwu. Wg definicji kwalifikowanego użytkownika
edukacyjnego Microsoft, Państwa placówka nie spełnia wymogów jednostki edukacyjnej, co zostało
przeze mnie potwierdzone u producenta oprogramowania. Z uwagi na to że jako dostawca
oprogramowania Microsoft chcielibyśmy wystartować w przetargu chcemy mieć pewność że
dostarczone oprogramowanie będzie zgodne z licencjonowaniem Microsoft. Wg definicji Microsoft
Państwa placówka spełnia zapisy użytkownika rządowego i powinna dokonywać zakupu licencji
rządowych. (definicje znajdują się w załącznikach).
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Proszę o potwierdzenie że zapisy w SIWZ są prawidłowe.
Odpowiedź:
Oprogramowanie będzie użytkowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Zapisy SIWZ w przedmiotowej kwestii są prawidłowe.
Pytanie 2:
Część 1:
A- komputer stacjonarny PC:
Czy Zamawiający dopuści komputery światowego producenta posiadający porty audio (słuchawek i
mikrofonu) tylko z przodu obudowy. Dodatkowe porty są praktycznie nie używane i nie mają istotnego
wpływu na pogorszenie funkcjonalności sprzętu a niniejsza zmiana pozwoli na zwiększenie
konkurencyjności postępowania.
Odpowiedź:
Zamawiający dokona stosowną zmiany treści SIWZ.
Pytanie 3:
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia komputera przenośnego wyposażonego w dedykowane
złącze dla replikatora portów oraz stacje dokujące producenta komputera umożliwiającą również
ładowanie komputera przenośnego?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga stacji dokującej umożliwiającej ładowanie komputera oraz złącze
do replikatora portów/stacji dokującej umożliwiające jego podłączenie bez stosowania
dodatkowych przejściówek/adapterów.
Pytanie 4:
Dotyczy: Załącznika nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część I.
- pkt. A – Komputer stacjonarny PC – 10 szt.
W pkt. 8 – Ergonomia - jest m.in. :
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„Obudowa typu Ultra Small Form Factor lub Micro Form Factor
Obudowa w standardzie Ultra Small Form Factor lub Micro Form Factor musi posiadać
wymiary, których suma trzech wymiarów po obrysie (szerokości, głębokości i wysokości) nie
będzie większa niż 65 cm.”.
oraz w pkt. 1 – jest m. in.:
„1 port mikrofonu z przodu i 1 port z tyłu obudowy”
1 port słuchawek z przodu i 1 port z tyłu obudowy”
Czołowi producenci komputerów odeszli od oferowania komputerów w obudowach nazywanych Ultra
Small Form Factor lub Micro Form Factor, których suma wymiarów oscylowała w granicach 60-65
cm. Obecnie m.in. oferowane są komputery stacjonarne w coraz mniejszych obudowach typu SFF,
gdzie suma wymiarów po obrysie wg. dokumentacji producenta jest nie większa niż 66,8 cm.
Często w tych obudowach z przodu jest tylko jeden uniwersalny port audio typu Combo obsługujący
zarówno słuchawki i mikrofon z funkcją „cheadset”. W przypadku, gdy jest potrzeba podłączenia
jednocześnie osobnych słuchawek i osobnego mikrofonu do tego jednego gniazda stosuje się
odpowiednią przejściówkę/adapter na osobne gniazda mikrofonu i słuchawek
W związku z powyższym zadajemy pytanie, w celu zwiększenia konkurencyjności i możliwości
złożenia oferty na produkty czołowego producenta komputerów:
Czy Zamawiający dopuści do Zamówienia komputery w obudowach małogabarytowych, typu SFF,
których suma trzech wymiarów po obrysie – szerokości, głębokości i wysokości, bez uwzględnienia
elementów wystających typu nóżki, oczko do kłódki, listwy mocowania kart rozszerzeń itp., zgodnie
z dokumentacją producenta będzie nie większa niż 66,8 cm, posiadające na przednim panelu jedno
uniwersalne gniazdo audio typu Combo obsługujące zarówno słuchawki jak i mikrofon z funkcją
„headset” z dołączoną przejściówką/adapterem na osobne gniazda mikrofonu i słuchawek oraz
posiadające na tylnym panelu gniazdo Audio-in i gniazdo Audio-out?
Odpowiedź:|
Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SIWZ.
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Pytanie 5:
Dotyczy: Załącznika nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część I.
- pkt. A – Komputer stacjonarny PC – 10 szt.
- pkt. B – Komputer przenośny OC 12-13,3 cala – 87 szt.
Dla komputera stacjonarnego i komputera przenośnego punkcie „System operacyjny”
Zamawiający wymaga”
„Co najmniej Microsoft Windows Home PL 64bit (niewymagający aktywacji za pomocą telefonu ani
Internetu) lub rozwiązanie równoważne poprawnie współpracujące z Microsoft Office 2016 oraz
systemem domenowym MS Windows Active Directory (Windows Server 2012), które posiada
Zamawiający.
Chcielibyśmy zauważyć, iż wymagany system Microsoft Windows Home PL 64bit nie współpracuje
z systemem domenowym MS Windows Active Directory (Windows Server 2012). Współpracuje tylko
system Microsoft Windows Professional PL 64 bit.
Proszę o informację czy Zamawiający wymaga poprawnej współpracy systemu operacyjnego
z systemem domenowym MS Windows Active Directory (Windows Server 2012), a w konsekwencji
czy ma to być system Microsoft Windows Home czy Professional PL 64bit lub równoważny?
Odpowiedź:
Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ.
Pytanie 6:
Dotyczy: Wzoru umowy dla części I i II – załącznik nr 7.
W par. 1 pkt. 4 umowy jest napisane m.in.
„…….. Zamawiający oświadcza, iż z prawa opcji skorzysta nie później niż na 30 dni przed
zakończeniem Umowy”
A jednocześnie w pkt. 6.2 par. 1 jest napisane:
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zgodny z umową i wolny od wad Sprzęt do siedziby
Zamawiającego:
6.2. w zakresie prawa opcji – w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, jednak nie
później do 30 czerwca 2018 r.”
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Proszę o wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem terminu zakończenia Umowy, czy jest to
zakończenie dostaw gwarantowanych i co w takim razie oznacza termin w pkt. 6.2?
Odpowiedź:
Terminem zakończenia umowy dla wszystkich trzech Części jest dzień 30.06.2018 r.
Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z § 1 ust. 6.1 Załącznika nr 7 do SIWZ dostarczyć
zamówienie gwarantowane tj. Część I - Komputery stacjonarne PC – 10 szt. oraz komputery
przenośne PC 12 – 13,3 cala i akcesoria – 87 szt.; Część II - Monitory – 31 szt,
w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Natomiast termin realizacji zamówienia Sprzętu w ramach prawa opcji w ilościach maksymalnie
określonych w pkt 3.3.1 oraz 3.3.2. SIWZ oraz w załączniku nr 1 do SIWZ w terminie do 30 dni
od dnia złożenia pisemnego zamówienia, przy czym Zamawiający zobowiązał się najpóźniej
złożyć zamówienie na 30 dni przed zakończeniem umowy tj. przed dniem 30 czerwca 2018 r.

Pytanie 7:
Dotyczy: Wzoru umowy dla części I i II – załącznik nr 7.
W par. 6 w pkt. 2 jest określona kara w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za każde naruszenie
umowy przy czym:
w pkt. 2.1 jest napisane:
„w przypadku opóźnienia w terminie dostawy, o którym mowa w par. 1 ust. 6 niniejszej umowy w
wysokości 10% wynagrodzenia brutto, wskazanego w par. 4 ust. 1 niniejszej
umowy, za każdy
dzień rozpoczęty opóźnienia”
Mam wrażenie, że nastąpił tutaj błąd pisarski. Kara w wysokości 10% wartości brutto
za każdy dzień opóźnienia w dostawie jest niewspółmiernie wysoka i po 10-dniowym opóźnieniu jest
ona równa wartości całej umowy brutto. Jest też pytanie, czy przy dostawie części gwarantowanej, a
potem części opcjonalnej także będzie liczona kara od całej liczonej razem wartości brutto części
gwarantowanej i opcjonalnej. Tym bardziej, iż podana jest maksymalna kwota części opcjonalnej,
która nie musi być wykorzystana.
Przy tej wartości zamówienia przeważnie kary za opóźnienie w terminie dostawy wahają się
w granicy 0,2% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
Biorąc powyższe pod uwagę wnosimy o zmianę w par 6 pkt. 2.1 umowy na:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach projektów Pomocy Technicznej programów operacyjnych: POIR, POWER.

2.1. w przypadku opóźnienia w terminie dostawy, o którym mowa w par. 1 ust. 6 niniejszej umowy w
wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, wskazanego w par. 4 ust. 1a niniejszej umowy dla zamówienia
gwarantowanego oraz w par. 4 ust. 1b niniejszej umowy dla zamówienia objętego prawem opcji, za
każdy dzień rozpoczęty opóźnienia”
Odpowiedź:
Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SIWZ.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Działając na podstawie z art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający dokonał poniższych zmian treści SIWZ:
1.

Załącznik nr 1, Część I, lit. A komputer stacjonarny, poz. 1 tabeli:
Obecnie jest:
Porty we/wy
1.

min. 6 portów USB (z czego min. 2 z przodu obudowy oraz co najmniej
2 porty USB 3.0 z przodu lub tyłu obudowy);
1 port mikrofonu z przodu i 1 port z tyłu obudowy;
1 port słuchawek z przodu i 1 port z tyłu obudowy;
2 niezależne porty wideo HDMI pozwalające na podłączenie 2
niezależnych monitorów lub inne porty wideo wyposażone w
odpowiednie konwertery do HDMI na przewodzie o długości min. 9
cm
Zaoferowana konfiguracja portów wideo musi umożliwiać podłączenie
2 niezależnych monitorów, na których będą wyświetlane 2 niezależne
strumienie wideo.
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Winno być:
1.

Porty we/wy

min. 6 portów USB (z czego min. 2 z przodu obudowy oraz co najmniej
2 porty USB 3.0 z przodu lub tyłu obudowy);
1 port mikrofonu z przodu i/lub 1 port z tyłu obudowy,
1 port słuchawek z przodu i/lub 1 port z tyłu obudowy,
lub jeden port audio uniwersalny/combo z przodu i/lub z tyłu obudowy z
dołączoną przejściówką/adapterem na osobne wejścia słuchawkowe oraz
mikrofonowe.
2 niezależne porty wideo HDMI pozwalające na podłączenie 2
niezależnych monitorów lub inne porty wideo wyposażone w
odpowiednie konwertery do HDMI na przewodzie o długości min. 9 cm
Zaoferowana konfiguracja portów wideo musi umożliwiać podłączenie 2
niezależnych monitorów, na których będą wyświetlane 2 niezależne
strumienie wideo.

2.

8.

Załącznik nr 1, Część I, lit. A Komputer stacjonarny, poz. 8 tabeli:
Obecnie jest:
Ergonomia

Obudowa

zapewniająca

właściwe

chłodzenie

elementów

oraz

wyciszenie jednostki.
Obudowa typu Ultra Small Form Factor lub Micro Form Factor.
Obudowa w standardzie Ultra Small Form Factor lub Micro Form Factor
musi posiadać wymiary, których suma trzech wymiarów po obrysie
(szerokości, głębokości i wysokości) nie będzie większa niż 65 cm.

Winno być:
8.

Ergonomia

Obudowa zapewniająca
wyciszenie jednostki.

właściwe

chłodzenie

elementów

oraz
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Obudowa Ultra Small Form Factor, Micro Form Factor, mini Tower lub
Small Form Factor.
Obudowa Ultra Small Form Factor, Micro Form Factor, mini Tower lub
Small Form Factor musi posiadać wymiary, których suma trzech
wymiarów po obrysie (szerokości, głębokości i wysokości) nie będzie
większa niż 68 cm.

3.

10.

Załącznik nr 1, Część I, lit. A Komputer stacjonarny, poz. 10 tabeli:
Obecnie jest:
System operacyjny

Co najmniej Microsoft Windows 10 Home PL 64bit (niewymagający
aktywacji za pomocą telefonu ani Internetu) lub rozwiązanie
równoważne poprawnie współpracujące z Microsoft Office 2016 oraz
systemem domenowym MS Windows Active Directory (Windows
Server 2012), które posiada Zamawiający.

Winno być:
10.

4.

11.

System operacyjny

Co najmniej Microsoft Windows Professional PL 64bit
(niewymagający aktywacji za pomocą telefonu ani Internetu) lub
rozwiązanie równoważne poprawnie współpracujące z Microsoft Office
2016 oraz systemem domenowym MS Windows Active Directory
(Windows Server 2012), które posiada Zamawiający.

Załącznik nr 1, Część I, lit. B Komputer przenośny PC 12 – 13,3 cala, poz. 10 tabeli:
Obecnie jest:
System operacyjny

Co najmniej Microsoft Windows 10 Home PL 64bit (niewymagający
aktywacji za pomocą telefonu ani Internetu) lub rozwiązanie
równoważne poprawnie współpracujące z Microsoft Office 2016 oraz
systemem domenowym MS Windows Active Directory (Windows
Server 2012), które posiada Zamawiający.
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Winno być:
System operacyjny

11.

Co najmniej Microsoft Windows Professional PL 64bit
(niewymagający aktywacji za pomocą telefonu ani Internetu) lub
rozwiązanie równoważne poprawnie współpracujące z Microsoft Office
2016 oraz systemem domenowym MS Windows Active Directory
(Windows Server 2012), które posiada Zamawiający.

5.

W § 6 Załącznika nr 7 do SIWZ, Zmawiający dokonuje zmiany numeracji ustępów. Obecnie
jest od 2 do 6, winno być od 1 do 5. Przedmiotowa zmiana odnosi się również do odwołań
w przedmiotowym załączników do wyżej zmodyfikowanej numeracji paragrafu 6.

6.

Załącznik nr 7 do SIWZ, § 6 ust. 1:
Obecnie jest:
2.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z obowiązków
Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy
zapłaty kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 Umowy
za każde naruszenie, przy czym:
2.1. w przypadku opóźnienia w terminie dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 6 niniejszej
Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, za każdy dzień rozpoczęty opóźnienia;
2.2. z tytułu niezachowania pozostałych terminów wynikających z Umowy, w tym z
SOPZ, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w
wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 Umowy, za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia.

Winno być:
1.
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z obowiązków
Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy, Zamawiający może żądać od
Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, określonego
w § 4 Umowy za każde naruszenie, przy czym:
1.1. w przypadku opóźnienia w terminie dostawy, o którym mowa:
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1.2.

7.

a) w § 1 ust. 6.1 niniejszej Umowy w wysokości 2% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 4 ust. 1a niniejszej Umowy, za każdy dzień rozpoczęty
opóźnienia;
b) w § 1 ust. 6.2 niniejszej Umowy w wysokości 2% wynagrodzenia brutto,
określonego w § 4 ust. 1b niniejszej Umowy, za każdy dzień rozpoczęty
opóźnienia.
z tytułu niezachowania pozostałych terminów wynikających z Umowy, w tym
z SOPZ, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 Umowy, za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia.

Załącznik nr 8 do SIWZ, § 6 ust. 1:
Obecnie jest:
1.
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z obowiązków
Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy
zapłaty kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 Umowy
za każde naruszenie, przy czym:
1.1. w przypadku opóźnienia w terminie dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 6 niniejszej
Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy, za każdy dzień rozpoczęty opóźnienia;
1.2. z tytułu niezachowania pozostałych terminów wynikających z Umowy, w tym z
SOPZ, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 Umowy, za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia.
Winno być:
1.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z obowiązków
Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy
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zapłaty kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 Umowy
za każde naruszenie, przy czym:
1.1. w przypadku opóźnienia w terminie dostawy, o którym mowa:
a) w § 1 ust. 6.1 niniejszej Umowy w wysokości 800,00 zł za każdy dzień
rozpoczęty opóźnienia;
b) w § 1 ust. 6.2 niniejszej Umowy w wysokości 800,00 zł za każdy dzień
rozpoczęty opóźnienia;
1.2. z tytułu niezachowania pozostałych terminów wynikających z Umowy, w tym z
SOPZ, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 Umowy, za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Zmiana treści SIWZ w powyższym zakresie jest wiążąca dla każdej ze Stron.

NARODOWE CENTRUM BADAŃ i ROZOWJU
Zastępca Dyrektora

Izabela Żmudka

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach projektów Pomocy Technicznej programów operacyjnych: POIR, POWER.

