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WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

 

W związku z wpłynięciem zapytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej 

„SWZ”) i załączników, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych, dalej „Ustawa”, Zamawiający udziela odpowiedzi zgodnie z 

poniższym: 

Pytanie 1: 

W części 4 jest wymaganie Częstotliwość odświeżania pionowego (maksymalnie) – 76 Hz. 

Podana wartość jest dość rzadko spotykana. Czy wartość 75 Hz, będąca bardzo blisko 

wymaganej, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów monitora będzie 

dopuszczona? 

Odpowiedź: 

Wartość wskazana w  części 4 w wymaganiach technicznych  „Częstotliwość odświeżania 

pionowego (maksymalnie) – 76 Hz” informuje o maksymalnej częstotliwości.  

Wartość 75Hz będzie zatem dopuszczona. 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. 

 

Pytanie 3: 



 
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane 

przez producenta komputera? 

 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane 

przez producenta komputera. 

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, 

oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft 

Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta 

sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta 

oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji? 

 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, 

oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft 

Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta 

sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta 

oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji. 

 

Pytanie 5: 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 

dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku 

wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?" 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie bierze pod uwagę takiej możliwości, ponieważ wymaga by oprogramowanie 

było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera. 

 



 
Pytanie 6: 

W przetargu PZP.271.10.2021 w komputerach przenośnych A i B wymagane są zasilacze o 

mocy 44 W. 

Obecnie oferowany sprzęt ma zasilacze 30W. 

Czy Zamawiający zaakceptuje w komputerach przenośnych A i B zasilacze 30W ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zaakceptuje proponowanego zasilacza. 

 


