
 
 

Jastków, dnia 17-01-2018 

 

SI.271.2.2018.CT.2 

                                   

PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (1) 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy  wyposażenia do pracowni matematycznej i 

przyrodniczej oraz zakup wyposażenia ogólnego w narzędzia TIK dla Szkoły Podstawowej w 

Snopkowie 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące 

treści SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej. 

 

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa ww. postępowania, którego przedmiotem jest 

dostawa sprzętu komputerowego, działając na podstawie art. 38, ust. 1 ustawy z dnia 

29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o 

udzielenie odpowiedzi na poniżej zadane pytania dotyczące oprogramowania: komputery 

przenośne 41 szt. /pytania 1-6/ 

 

Pytanie 1 

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  2 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane 

przez producenta komputera? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, aby oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane 

przez producenta komputera, jednakże wymaga, aby komputer został dostarczony z już 

zainstalowanym systemem operacyjnym i zainstalowanymi odpowiednimi sterownikami do 

sprzętu. 

 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, 

oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA)? 

Odpowiedź: 

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

oryginalnymi atrybutami legalności, np. certyfikatami autentyczności w przypadku systemów 

operacyjnych, których licencja tak stanowi. Dopuszcza się sytuację, w której atrybuty 

legalności są zapewnione przez odpowiednie sprzętowe zapisy, np. numer licencyjny 

zapisany w ROM (Read Only Memory) systemu BIOS (Basic Input Output System). W 



 
 

każdym przypadku dostarczone materiały mają być dowodem legalności oprogramowania w 

rozumieniu przepisów prawa krajowego i UE. 

 

 

Pytanie 4 

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury 

sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała 

ta procedura? 

Odpowiedź: 

Nie przewiduje takiej procedury. 

 

Pytanie 5 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 

dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu 

procedury odbioru? 

Odpowiedź: 

Tak, dopuszcza. 

 

Pytanie 6 

W związku z potrzebą doprecyzowania rodzaju wymaganego oprogramowania operacyjnego 

a co za tym idzie zastosowania odpowiedniej licencji proszę o potwierdzenie czy Windows 10 

Pro PL spełni wszystkie wymogi Zamawiającego w zakresie oprogramowania systemowego? 

Odpowiedź: 

Tak, spełni. 

 

Pytanie 7  

W części dotyczącej laptopów: 

Czy zamawiający zrezygnuje z wymagania dotyczącego dysku twardego ponieważ dysk 1TB 

5400 RPM + 8 GB SSD,  - (dysk hybrydowy obecnie niedostępny i niemontowany w 

laptopach)  i dopuści rozwiązanie: 

a) W zamian za jeden dysk 1TB 5400 RPM 

lub 

b) jeden dysk 1TB 5400 RPM + drugi dysk SSD  - rozwiązanie zdecydowanie droższe 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza dysków o niższych parametrach pojemnościowych i 

prędkościowych, takie stanowisko podyktowane jest charakterem projektowym przetargu. Po 

za tym na rynku dostępne w sprzedaży są nowe dyski twarde o zadanych w przetargu 

parametrach.  

Pytanie 8 

Mam pytanie dot.ZAMÓWIENIE PUBLICZNE Nr SI.271.2.2018.CT Dostawy wyposażenia 

do pracowni matematycznej i przyrodniczej oraz zakup wyposażenia ogólnego w narzędzia 

TIK dla Szkoły Podstawowej w Snopkowie CZĘŚĆ 1 Dostawa wyposażenia pracowni 

matematycznej i przyrodniczej Dział VI: Dostawa kompletu wyposażenia pracowni 



 
 

przyrodniczej w sprzęt ochronny,techniczny i pomocniczy do wykonywania doświadczeń i 

realizacji zajęć edukacyjnych z zakresu przyrody, fizyki i chemii 

W SIWZ dział ten obejmuje 17 pozycji  , natomiast w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia - załącznik nr 5 do  SIWZ pozycji jest 16. 

W załączniku brakuje poz. Wentylator biurkowy &#x2013; 2 sztuki  Która z wersji jest 

obowiązująca ? Jeżeli wentylator powinien być brany pod uwagę proszę o podanie 

parametrów technicznych 

Odpowiedź: 

Wentylator powinien być brany pod uwagę (2 sztuki) i należy go uwzględnić w wyliczeniu 

ceny oferty. Parametry techniczne: moc: 40 - 55 W, średnica wentylatora: minimum 40 cm, 

regulacja kąta nachylenia, wyłącznik zabezpieczający na wypadek przewrócenia. 

 

Pytanie 9 

 

II. Komplet wyposażenia pracowni przyrodniczej w mapy, 
globusy i modele 

6.  

Ochrona 

przyrody w 

Polsce - mapa 

1  

Mapa dwustronna: na pierwszej stronie – 

mapa ukazująca aktualny stan ochrony 

przyrody w Polsce - rozmieszczenie 

obszarów chronionych (m.in. parków 

narodowych, parków krajobrazowych, 

rezerwatów przyrody) oraz podlegających 

ochronie obiektów przyrody nieożywionej; z 

zaznaczonym występowaniem gatunków 

roślin i zwierząt chronionych w 

Polsce; na mapie zastosowano nowy podział 

rezerwatów przyrody obowiązujący na mocy 

Rozporządzenia Ministra 

Środowiska. Na odwrocie taka sama mapa bez 

nazewnictwa (do ćwiczeń). 

1. Tytuł niedostępny, czy Zamawiający 

uzna za równoważny : 

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca 

najważniejsze formy ochrony przyrody 

w Polsce na tle sieci ECONET. 

Umieszczone są na niej parki 

narodowe, parki krajobrazowe, ostoje 

wodno - błotne objęte konwencją 

Ramsarską oraz rezerwaty biosfery 

wpisane na światową listę UNESCO. 

Mapa wykonana jest 

najnowocześniejszą techniką 

pozwalającą na uzyskanie unikalnego 

efektu trójwymiarowego. 



 
 

Dodatkowo w specjalny sposób 

wyróżnione zostały rezerwaty o randze 

międzynarodowej: ostoje wodno - 

błotne objęte Konwencją Ramsarską 

oraz rezerwaty biosfery. W panelach 

bocznych zawarte są informacje 

uzupełniające o Parkach Narodowych 

tzn.: logo, data utworzenia, 

powierzchnia ogółem, powierzchnia 

ochrony ścisłej, charakterystyczne 

gatunki fauny i flory dla danego parku. 

Format:120x160 

Oprawa: 
- laminowana dwustronnie folią strukturalną 
o podwyższonej wytrzymałości na 
rozdzieranie 
- oprawa w drewniane półwałki z 
zawieszeniem sznurkowym 
Udzielamy 5-ciu lat gwarancji na trwałość 
oprawy i folii. 

 

9.  

Modele: 

szkielet ryby, 

płaza, gada, 

ptaka, 

Po 

1 

szt. 

Naturalne szkielety: ryby, żaby, jaszczurki, 

gołębia, królika, umieszczone na podstawie. 

Szkielety zabezpieczone 

szczelną osłoną wykonaną z pleksi. Opis do 

każdego szkieletu. Na wybranych kościach 

numeryczne oznaczenia 

ułatwiające identyfikację poszczególnych 

elementów szkieletów. 

Dostępność problematyczna (importer nie jest 

w stanie zagwarantować dostawy). 

1. Tytuł niedostępny, czy Zamawiający 

uzna za równoważny : 

 

Naturalne, preparowane szkielety zwierząt 

zatopione zostały w przezroczystym akrylu. 

Poszczególne części budowy anatomicznej 

szkieletu zostały ponumerowane, a klucz wraz 

z podstawowymi informacjami znajduje się w 

instrukcji. Okazy można obserwować z każdej 

strony - tzw.bezpieczna obserwacja 360 st., 

 



 
 

III. Komplet wyposażenia pracowni przyrodniczej w atlasy i 

przewodniki 

3.  

Atlas 

minerałów, 

kamieni 

szlachetnych i 

skał 

2  

Atlas zawiera duże fotografie barwne i opisy minimum 200 

najważniejszych minerałów, kamieni szlachetnych i skał, ich 

opisy  

gęstości, barwy, pokroju, pochodzenia i zastosowania. 

Format min.10 x 18 cm (+/- 3 cm) 

Tytuł niedostępny, czy Zamawiający uzna za 

równoważny: 

Minerały, kamienie szlachetne, skały 

Jaspis, celestyn, tyrolit, diament, granit... czyli ponad 700 
minerałów, kamieni szlachetnych i skał. 

W przewodniku tym znajdziesz wszystko, co powinien 
wiedzieć kolekcjoner: 

- praktyczne porady, jak uniknąć pomyłek przy 
rozpoznawaniu kamieni; 

- niezawodny klucz do oznaczania oparty na barwie rysy, 
twardości i warunkach powstania minerałów i skał; 

- rysunki kryształów, ponad 800 zdjęć wszystkich opisanych 
minerałów, kamieni szlachetnych i ozdobnych, skał oraz 
meteorytów; 

- niezbędne wyposażenie poszukiwacza kamieni. 

Ponadto interesujący dział o meteorytach znalezionych w 
różnych zakątkach Ziemi: jak je rozpoznać, czym się 
charakteryzują i skąd pochodzą. 

 

IV Komplet wyposażenia pracowni przyrodniczej w odczynniki 

chemiczne, przyrządy do pomiarów i doświadczeń 

22.  Zestaw sprężyn  1  

Zestaw składa się minimum z 50 różnych sprężyn 

metalowych. 

Powyższy opis znajduje się w załączniku nr 5-opis 

przedmiotu zamówienia. 

Natomiast w SIWZ-ie: 21. Zestaw 12 sprężyn 

metalowych – 1 komplet 

Który zapis należy przyjąć za wiążący? 

24.  
Metale i stopy 

(zestaw) 
1  

Zestaw zawiera odczynniki do pomiaru: pH (min 2 x 

100 pomiarów) , twardości ogólnej i węglanowej(min 2 

x 30 

pomiarów) , stężenia amoniaku(min 30 pomiarów) , 

stężenia azotanów (III (min 50 pomiarów) ), stężenia 

azotanów 

(V(min 50 pomiarów ), stężenia fosforanów(min 30 

pomiarów , stężenia jonów żelaza Fe(min 3,0 pomiarów 



 
 

 

 

Odpowiedź: 

 

II. Komplet wyposażenia pracowni przyrodniczej w mapy, 
globusy i modele 

. 

Dodatkowo: szklane probówki, instrukcja i odporna na 

wodę skala barw. Całość umieszczona w przenośnym 

twardym 

opakowaniu. 

Opis przedmiotu zamówienia nie dotyczy pozycji 
metale i i ich stopy. 
Czy wykonawca ma brać pod uwagę nazwę czy opis 
przedmiotu ? 
 

21.  Zestaw soczewek  4  

W zestawie minimum 7 soczewek o różnych średnicach, 

przy minimalnej średnicy 50 mm każda i różnych 

kształtach tj.: 

płasko-wypukłe, dwuwypukłe, dwuwklęsłe, 

wklęsłowypukłe, pryzmat szklany z uchwytem, stojak 

do soczewek. 

Taki zestaw jest niedostępny na rynku. Czy 
zamawiający uzna za równoważny zestaw : 
 

 
Zestaw 6 różnych soczewek szklanych Wysokiej jakości 
szklane soczewki - śr. 50 mm - 6 typów: dwuwypukła, 
dwuwklęsła, płasko-wypukła, płasko-wklęsła, wklęsło-
wypukła skupiająca, wklęsło-wypukła rozpraszająca - 
drewniane pudełko z przegródkami na każdą soczewkę- 
drewniany stojak ze szczeliną w kształcie V do 
stabilnego umieszczania w nim soczewek podczas 
prezentacji oraz doświadczeń i eksperymentów 
szkolnych. 
 

 

 

 

6.  

Ochrona 

przyrody w 

Polsce - mapa 

1  

Mapa dwustronna: na pierwszej stronie – 

mapa ukazująca aktualny stan ochrony 

przyrody w Polsce - rozmieszczenie 

obszarów chronionych (m.in. parków 

narodowych, parków krajobrazowych, 



 
 

rezerwatów przyrody) oraz podlegających 

ochronie obiektów przyrody nieożywionej; z 

zaznaczonym występowaniem gatunków 

roślin i zwierząt chronionych w 

Polsce; na mapie zastosowano nowy podział 

rezerwatów przyrody obowiązujący na mocy 

Rozporządzenia Ministra 

Środowiska. Na odwrocie taka sama mapa bez 

nazewnictwa (do ćwiczeń). 

2. Tytuł niedostępny, czy Zamawiający 

uzna za równoważny : 

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca 

najważniejsze formy ochrony przyrody 

w Polsce na tle sieci ECONET. 

Umieszczone są na niej parki 

narodowe, parki krajobrazowe, ostoje 

wodno - błotne objęte konwencją 

Ramsarską oraz rezerwaty biosfery 

wpisane na światową listę UNESCO. 

Mapa wykonana jest 

najnowocześniejszą techniką 

pozwalającą na uzyskanie unikalnego 

efektu trójwymiarowego. 

Dodatkowo w specjalny sposób 

wyróżnione zostały rezerwaty o randze 

międzynarodowej: ostoje wodno - 

błotne objęte Konwencją Ramsarską 

oraz rezerwaty biosfery. W panelach 

bocznych zawarte są informacje 

uzupełniające o Parkach Narodowych 

tzn.: logo, data utworzenia, 

powierzchnia ogółem, powierzchnia 

ochrony ścisłej, charakterystyczne 

gatunki fauny i flory dla danego parku. 

Format:120x160 

Oprawa: 
- laminowana dwustronnie folią strukturalną 
o podwyższonej wytrzymałości na 
rozdzieranie 
- oprawa w drewniane półwałki z 
zawieszeniem sznurkowym 
Udzielamy 5-ciu lat gwarancji na trwałość 
oprawy i folii. 

Zamawiający uzna 

za równoważny 



 
 

 

9.  

Modele: 

szkielet ryby, 

płaza, gada, 

ptaka, 

Po 

1 

szt. 

Naturalne szkielety: ryby, żaby, jaszczurki, 

gołębia, królika, umieszczone na podstawie. 

Szkielety zabezpieczone 

szczelną osłoną wykonaną z pleksi. Opis do 

każdego szkieletu. Na wybranych kościach 

numeryczne oznaczenia 

ułatwiające identyfikację poszczególnych 

elementów szkieletów. 

Dostępność problematyczna (importer nie jest 

w stanie zagwarantować dostawy). 

2. Tytuł niedostępny, czy Zamawiający 

uzna za równoważny : 

 

Naturalne, preparowane szkielety zwierząt 

zatopione zostały w przezroczystym akrylu. 

Poszczególne części budowy anatomicznej 

szkieletu zostały ponumerowane, a klucz wraz 

z podstawowymi informacjami znajduje się w 

instrukcji. Okazy można obserwować z każdej 

strony - tzw.bezpieczna obserwacja 360 st., 

 

III. Komplet wyposażenia pracowni przyrodniczej w atlasy i 

przewodniki 

3.  

Atlas 

minerałów, 

kamieni 

szlachetnych i 

skał 

2  

Atlas zawiera duże fotografie barwne i opisy minimum 200 

najważniejszych minerałów, kamieni szlachetnych i skał, ich 

opisy  

gęstości, barwy, pokroju, pochodzenia i zastosowania. 

Format min.10 x 18 cm (+/- 3 cm) 

Tytuł niedostępny, czy Zamawiający uzna za 

równoważny: 

Minerały, kamienie szlachetne, skały 

Jaspis, celestyn, tyrolit, diament, granit... czyli ponad 700 
minerałów, kamieni szlachetnych i skał. 

W przewodniku tym znajdziesz wszystko, co powinien 
wiedzieć kolekcjoner: 

- praktyczne porady, jak uniknąć pomyłek przy 
rozpoznawaniu kamieni; 

- niezawodny klucz do oznaczania oparty na barwie rysy, 
twardości i warunkach powstania minerałów i skał; 

- rysunki kryształów, ponad 800 zdjęć wszystkich opisanych 
minerałów, kamieni szlachetnych i ozdobnych, skał oraz 
meteorytów; 

Można uznać 

za równoważny 

Zamawiający 

uzna  

za równoważny 



 
 

- niezbędne wyposażenie poszukiwacza kamieni. 

Ponadto interesujący dział o meteorytach znalezionych w 
różnych zakątkach Ziemi: jak je rozpoznać, czym się 
charakteryzują i skąd pochodzą. 

 

IV Komplet wyposażenia pracowni przyrodniczej w odczynniki 

chemiczne, przyrządy do pomiarów i doświadczeń 

22.  Zestaw sprężyn  1  

Zestaw składa się minimum z 50 różnych sprężyn 

metalowych. 

Powyższy opis znajduje się w załączniku nr 5-opis 

przedmiotu zamówienia. 

Natomiast w SIWZ-ie: 21. Zestaw 12 sprężyn 

metalowych – 1 komplet 

Który zapis należy przyjąć za wiążący? 

 

 

 

24.  
Metale i stopy 

(zestaw) 
1  

Zestaw zawiera odczynniki do pomiaru: pH (min 2 x 

100 pomiarów) , twardości ogólnej i węglanowej(min 2 

x 30 

pomiarów) , stężenia amoniaku(min 30 pomiarów) , 

stężenia azotanów (III (min 50 pomiarów) ), stężenia 

azotanów 

(V(min 50 pomiarów ), stężenia fosforanów(min 30 

pomiarów , stężenia jonów żelaza Fe(min 3,0 pomiarów 

. 

Dodatkowo: szklane probówki, instrukcja i odporna na 

wodę skala barw. Całość umieszczona w przenośnym 

twardym 

opakowaniu. 

Opis przedmiotu zamówienia nie dotyczy pozycji 
metale i i ich stopy. 
Czy wykonawca ma brać pod uwagę nazwę czy opis 
przedmiotu ? 
 
 
 
 
 

21.  Zestaw soczewek  4  

W zestawie minimum 7 soczewek o różnych średnicach, 

przy minimalnej średnicy 50 mm każda i różnych 

kształtach tj.: 

płasko-wypukłe, dwuwypukłe, dwuwklęsłe, 

wklęsłowypukłe, pryzmat szklany z uchwytem, stojak 

do soczewek. 

Wiążący jest zapis: 50 

różnych sprężyn 

metalowych 

Wykonawca ma wziąć 

pod uwagę opis 

przedmiotu 



 
 

 
Pytanie 10 

Dział III: Dostawa kompletu wyposażenia pracowni przyrodniczej w atlasy i przewodniki do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych z przyrody, geografii i biologii 

poz.1.Atlas geograficzny Atlas geograficzny z płytą CD jest już niedostępny na rynku. 

Wydawca zastąpił go wydaniem w którym taka płyta nie występuje. Czy  Zamawiający uzna 

takie wydanie za równoważne. 

poz. 5 Atlas roślin chronionych w Polsce Pozycja niedostępna na rynku. Wydawca informuje, 

że nie ma jej w planie wznowień w najbliższym półroczu. Czy zamawiający wskaże pozycję, 

którą uzna za równoważną? 

Odpowiedź: 

Akceptujemy proponowane pozycje jako równoważne 

 

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytania oraz 

zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 23.01.2018r. (godzina pozostaje bez 

zmian). Powyższą zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty.  

Taki zestaw jest niedostępny na rynku. Czy 
zamawiający uzna za równoważny zestaw : 
 

 
Zestaw 6 różnych soczewek szklanych Wysokiej jakości 
szklane soczewki - śr. 50 mm - 6 typów: dwuwypukła, 
dwuwklęsła, płasko-wypukła, płasko-wklęsła, wklęsło-
wypukła skupiająca, wklęsło-wypukła rozpraszająca - 
drewniane pudełko z przegródkami na każdą soczewkę- 
drewniany stojak ze szczeliną w kształcie V do 
stabilnego umieszczania w nim soczewek podczas 
prezentacji oraz doświadczeń i eksperymentów 
szkolnych. 
 

Można uznać za 

równoważny 


