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Warszawa, dn. 05.06.2020 r. 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
W związku z prowadzonym przez PWPW S.A. postępowaniem na zakup zestawów komputerowych, 
SIWZ nr NT-230-103/20 z dnia 26.05.2020 r. publikujemy odpowiedzi do przysłanych pytań do 
niniejszego postępowania: 
 
Pytanie 1. 
Dotyczy czytnik kart  inteligentnych – ze względu  na problem z dostępnością jednego z modeli 
wskazanych przez Państwa czy Zamawiający zgodzi się na czytnik - ACS ACR39U-U1? 
 
Odpowiedź PWPW S.A.: 
Podtrzymujemy zapisy SIWZ.  
Dopuszczamy tylko modele zawarte w SIWZ ewentualnie ich następców w linii modelowej. 
 
Pytanie 2. 
Czy na produktach oferowanych ma być  nadrukowane logo PWPW? 
 
Odpowiedź PWPW S.A.: 
Zgodnie z SIWZ nie ma wymogu nadrukowania logo PWPW na dostarczonych produktach. 
 
Pytanie 3. 
Proszę o wyjaśnienie co oznacza, że oferent musi złożyć ofertę na wszystkie urządzenia w 2 
wariantach? Np.  Komputery PC   2100 sztuk Lenovo M920s +monitory oraz 2100 sztuk Dell Optiplex 
7070 + monitory 
Skanery 800 sztuk  V19 oraz 800 sztuk V370? 
 
Odpowiedź PWPW S.A.: 
Oferent musi złożyć ofertę na wszystkie wymienione w SIWZ urządzenia. 
Oferent, który np. złoży ofertę tylko komputery – zostanie odrzucony. 
2 Warianty należy rozumieć: 

 oferta cenowa przy zakupie przez Zamawiającego wszystkich urządzeń zawartych w ofercie, 

 oferta cenowa przy zakupie wybranych przez Zamawiającego pozycji z przedstawionej oferty. 

Złożenie oferty w 2 wariantach rozumieć należy, że Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania 
zakupu wszystkich pozycji zawartych w ofercie lub wybranych pozycji z oferty czyli np. tylko 
komputerów. Każdorazowo Zamawiający będzie dokonywał wyboru oferty w oparciu o kryteria 100% 
cena.  
 
Pytanie 4. 
Czy Zamawiający zgodzi się aby oferta była z podziałem na części? 
 
Odpowiedź PWPW S.A.: 
Zamawiający zaakceptuje oferty, których warianty opisane są powyżej, przygotowanych zgodnie z 
wymogami SIWZ. 
 
Pytanie 5. 
Czy traktować komputer i monitor oddzielnie czy jako zestaw – w przypadku pojedynczej wyceny? 
 
 
Odpowiedź PWPW S.A.: 
Wyceny należy dokonać osobno. 
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Pytanie 6. 
Czy monitor musi być takiego samego producenta jak komputer PC? 
 
Odpowiedź PWPW S.A.: 
Monitor nie musi być takiego samego producenta jak komputer PC. 
 
Pytanie 7. 
Zamawiający wymaga, aby istniała możliwość odzyskania systemu z partycji recovery dysku 
zainstalowanego w Komputerze. Pragniemy poinformować, iż obecnie część dopuszczonych przez 
Zamawiającego producentów oferuje możliwość odzyskania systemu poprzez zastosowanie 
zewnętrznych nośników – na przykład dysków odzyskiwania USB. Takie rozwiązanie jest 
zdecydowanie bardziej korzystne dla Zamawiającego, gdyż pełny fabryczny obraz recovery systemu 
operacyjnego (zajmujący na ogół kilka gigabajtów cennej przestrzeni dyskowej) nie zajmuje miejsca 
na dysku każdej oferowanej jednostki. Ponadto wymagany przez Zamawiającego system Windows 10 
posiada zaimplementowaną funkcjonalność przywrócenia systemu do ustawień fabrycznych.  
W związku z tym wnosimy o dopuszczenie - możliwość odzyskania systemu z dołączonego dysku 
odzyskiwania, zawierającego fabryczną wersję obrazu jako równoważne rozwiązanie do wymaganego. 
 
Odpowiedź PWPW S.A.: 
Zamawiający dopuszcza odzyskiwanie dysku z nośnika USB. 
 
 
 
 
 


