URZĄD GMINY W ANDRESPOLU
95-020 Andrespol, ul. Rokicińska nr 126
tel./fax 42 213-24-40
Internet: www.bip.andrespol.pl e-mail: ug@andrespol.pl
Andrespol, dnia 14 grudnia 2021r.
Dotyczy postępowania pn.: Zakup i dostawa 28 sztuk komputerów stacjonarnych wraz z
monitorami i oprogramowaniem
Zamawiający - Gmina Andrespol, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do
Zaproszenia do składania ofert.
Pytanie 1
Co Zamawiający rozumie przez „Model” wymagając podania go w Załączniku nr 2
(Formularz ofertowy) „Producent/model….” ? Czy „model” ma być tożsamy z PN (Part
Number) jednoznacznie określającym oferowany produkt czy też Zamawiający dopuszcza
podanie przez oferentów nic nie znaczących ich własnych oznaczeń, po których jakakolwiek
identyfikacja sprzętu jest niemożliwa, ale warunek podanie modelu będzie spełniony ?
U jednego Producenta jest wiele modeli danego produktu, ale każdy model ma swój PN (Part
Number) jednoznacznie określający dany produkt – nie ma dwóch takich samych PN dla
dwóch różnych modeli u jednego producenta. Może zatem rozsądniej jest wymagać podanie
PN, a nie modelu lub jednego, i drugiego ?
Odpowiedź
Jeśli produkt posiada PN to zamawiający wymaga podania go w ofercie. W przypadku braku
PN nie jest wymagane jego podanie, ale niezbędna jest szczegółowa specyfikacja oferowanego
modelu komputera.

Pytanie 2
Czy zaoferowany sprzęt ma być objęty gwarancją producent (przy czym Oferent ma czynnie
pomagać w realizacji warunków gwarancyjnych) czy oferenta - bez znaczenia dla
Zamawiającego, jakie warunki wraz ze sprzętem zapewnia producent ?
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, iż zaoferowany sprzęt ma być objęty gwarancją producenta.
Pytanie 3
Co w przypadku uszkodzenia dysku twardego, poza oczywistą jego wymianą na sprawny, czy
Zamawiający wymaga pozostawienia uszkodzonego nośnika u siebie ?
Odpowiedź
W przypadku konieczności wymiany uszkodzonego dysku lub naprawy komputera poza
siedzibą Zamawiającego konieczne jest pozostawienie dysku twardego w siedzibie
Zamawiającego.

Pytanie 4
Czy warunki gwarancyjno serwisowe mają wynikać bezpośrednio z PN (Part Number)
oferowanego produktu lub dołączonej opcji serwisowej z podaniem jej PN, lub w przypadku
braku takowej opcji oświadczenia Producenta o spełnieniu deklarowanych warunków ?
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Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, iż warunki gwarancyjno serwisowe mają wynikać bezpośrednio z PN
(Part Number) oferowanego produktu lub dołączonej opcji serwisowej z podaniem jej PN, lub
w przypadku braku takowej opcji oświadczenia Producenta o spełnieniu deklarowanych
warunków.
Pytanie 5
Czy wszystkie komponenty wchodzące w skład komputera mają pochodzić od jednego
producenta, być sygnowane jego logo i podlegać jednej wspólnej gwarancji czy też
Zamawiający dopuszcza modyfikację modeli bazowych, a co zatem idzie przejęcie gwarancji
przez oferenta, bowiem w przypadku modyfikacji modeli bazowych producent nie udziela
gwarancji na taki sprzęt ? Producenci dopuszczają rozbudowę modeli bazowych, jednak
gwarancją producenta nie są objęte w tym przypadku komponenty firm trzecich.
Odpowiedź
Zamawiający wymaga komputerów w fabrycznej konfiguracji producenta.
Pytanie 6
Czy system operacyjny MS Windows 10 Pro ma być fabrycznie preinstalowany na partycji
Recovery(), nie wymagający aktywacji przez telefon, internet, ect. ?
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, iż system operacyjny MS Windows 10 Pro ma być fabrycznie
preinstalowany na partycji Recovery().

Pytanie 7
Czy Zamawiający będzie wymagał od potencjalnego Dostawcy dostarczenia pakietów
biurowych MS Office 2019 Home&Business z oficjalnego kanału dystrybucyjnego
przeznaczonych na rynek polski o konkretnym PN, czy też Zamawiające dopuszcza wersje
nie pochodzące z legalnego kanału dystrybucyjne, które po spolszczeniu „jakoś” będą działać
(są sporo tańsze i wykorzystywane przez nieuczciwych oferentów w postępowaniach celem
zdobycia zamówienia) ?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga dostarczenia pakietów biurowych MS Office 2019 Home&Business z
oficjalnego kanału dystrybucyjnego przeznaczonych na rynek polski o konkretnym PN w
wersji pudełkowej.

Pytanie 8
Czy Zamawiający może zmienić zapisy dot. porocesora na określenie wydajności w punktach
CPU Mark na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ? Ponieważ opis wskazuje
na konkretny model - Intel-a Core i3 10100, a obecna dostępność procesorów na rynku jest
bardzo ograniczona.
Odpowiedź
Zamawiający zmienia zapisy dot. porocesora
PROCESOR Intel i3-10100 lub inny Procesor osiągający wydajność CPU Mark nie mniejszą
liczbę punktów niż 8,800 w teście Passmark CPU.
Narzędzie Performance Test oraz wyniki testów dostępne są pod adresem:
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Signed by /
Podpisano przez:
Agnieszka Janik

2

Date / Data:
2021-12-14
10:50

