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Do zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
WYJAŚNIENIA
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
na dostawę
sprzetu komputerowegio i oprogramowania
Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. z późn. zm.), Zamawiający (Wojewódzki Urząd Pracy
w Rzeszowie) zamieszcza na stronie internetowej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego
i oprogramowania.

TREŚĆ ZAPYTANIA NR 1:
Pytanie dot. Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Pozycja 1
– Komputer przenośny typu notebook
Zamawiający w specyfikacji sprzętu zawarł wymóg osiągania przez procesor wyniku 6370
punktów w testach wydajnościowych PassMark Software na dzień 6 kwietnia 2020 roku.
Pragniemy zauważyć, iż testy te nie są w żaden sposób archiwizowane i zmieniają się każdego
dnia. Ponad to wskazana data testu poprzedza nawet datę zamieszczenia ogłoszenia
postępowania w związku z czym żaden z potencjalnych wykonawców nie ma możliwości ich
sprawdzenia. Mając na uwadze powyższe prosimy o udostępnienie wyników wskazanych
testów PassMark Software z dnia 6 kwietnia 2020 roku.
WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający dokonuje w tym zakresie stosownej zmiany w Szczegółowym Opisie
Przedmiotu Zamówienia.

TREŚĆ ZAPYTANIA NR 2:
Pytanie dot. Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis zamówienia – Pozycja 2 – Drukarka
laserowa.
Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę drukarki bez kontrolek
sygnalizujących status drukarki? Swoją prośbę uzasadniamy tym, iż aktualnie nie występują
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w sprzedaży urządzenia spełniające w pełni wymagania Zamawiającego wyposażone
w wyświetlacz oraz dodatkowo kontrolki. Tego typu rozwiązanie stosuje się zazwyczaj
w urządzeniach bez wyświetlacza. W zamian oferujemy sprzęt wyposażony w kolorowy ekran
dotykowy na którym jest możliwość sprawdzenia aktualnego statusu drukarki.
Dodatkowo prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę urządzenia
z dodatkowym pojemnikiem na papier o łącznej pojemności 900 arkuszy bez możliwości
dołączenia kolejnego podajnika ?
WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający dokonuje stosownej zmiany w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia
w zakresie dot. kontrolek statusu drukarki i wyświetlacza.
W pozostałym zakresie (dot. podajników papieru) Zamawiający nie dokonuje zmian
Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, czyli w konsekwencji nie dopuszcza
urządzenia o konfiguracji jak w pytaniu.
TREŚĆ ZAPYTANIA NR 3:
Pytanie dot. Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis zamówienia – Pozycja 3 –
Urządzenie wielofunkcyjne
Prosimy o weryfikację opisu przedmiotu zamówienia i informację czy Zamawiający wyrazi
zgodę na dostawę drukarki z językiem oprogramowania PCL 5c zamiast wymaganego PCL 5?
WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający w ramach istniejącego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia
dopuszcza dostawę urządzenia z językami programowania PCL 5 (w tym np. 5c, 5e) i PCL 6

TREŚĆ ZAPYTANIA NR 4:
Pytanie dot. Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis zamówienia – Pozycja 4 – Drukarka
kolorowa
Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę drukarki bez kontrolek
sygnalizujących status drukarki? Swoją prośbę uzasadniamy tym, iż w sprzedaży nie
występuje sprzęt spełniający wymagania Zamawiającego z wyświetlaczem oraz dodatkowo
kontrolkami. Sygnalizacja tego typu stosowana jest zazwyczaj w sprzętach nie wyposażonych
w wyświetlacze. W zamian oferujemy drukarkę z kolorowym ekranem dotykowym na którym
wyświetlany jest status drukarki.
WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający dokonuje w tym zakresie stosownej zmiany w Szczegółowym Opisie
Przedmiotu Zamówienia.
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TREŚĆ ZAPYTANIA NR 5:
Pytanie dot. Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Pozycja 5
– Oprogramowanie
Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę oprogramowania w wersji
BOX zamiast wymaganej OPEN? Wyrażenie zgody w tym zakresie pozwoli na zaoferowanie
tańszego i równoważnego (względem Office Standard 2019) pakietu.
WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie zmiany w Szczegółowym Opisie
Przedmiotu Zamówienia w konsekwencji czego nie wyraża zgody na dostarczenie wersji
BOX.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Tomasz Czop

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Strona 3 z 3

