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Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o
komputerowego”.

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn.

„Dostawa

sprzętu

Zamawiający: Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa, z siedzibą w Krakowie,
Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków - działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniach 15, 16, 17, 18 i 22 marca 2022 r. wpłynęły pytania od
Wykonawców, w tym wnioski o zmianę treści SWZ. Treść pytań i wniosków, w oryginalnym brzmieniu oraz
odpowiedzi Zamawiającego znajdują się poniżej.
Pytania Wykonawcy z dnia 15 marca 2022 r.:
Pytanie 1.:
Czy zamawiający dopuści TPM zintegrowany w procesorze zamiast na płycie głównej – to obecnie nowsze
i powszechniej stosowane rozwiązanie przez producentów.
Odpowiedź:
Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy wprowadza zmianę w załączniku nr 1 do wzoru umowy
(stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ), w tabeli dotyczącej części 1,2,3,4,5,6,7,8. zamówienia, w wierszu
pn. „Bezpieczeństwo”, w kolumnie pn. „Opis minimalnych parametrów technicznych, wyposażenia” poprzez zmianę wymaganej wartości z „Zintegrowany z płytą główną moduł TPM” na wartość „Moduł
TPM w wersji min. 2.0”.
Pytanie 2.:
Czy Zamawiający dopuści na zaoferowanie komputerów z systemem Microsoft Windows 10 Professional
64bit PL z opcją upgrade do systemu Windows 11 Professional?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w tym zakresie. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do
wzoru umowy (stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ) ma być zainstalowane oprogramowanie systemowe:
„Windows 11 PRO PL 64bit (lub równoważny w pełni działający w domenie Active Directory Windows
Server 2016)”
Pytanie Wykonawcy z dnia 16 marca 2022 r.:
Zamawiający wymaga, aby stacja graficzna posiadała – „Minimum 4 porty DP lub 3 porty DP plus port
USB-C (1 x przejściówka z USB-C na DisplayPort)”
Czy zamiast powyższego zapisu, Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie stacji graficznej ze złączami
„Minimum 4 porty mini DP wraz z 4x adapterami do DP”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w tym zakresie.
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Pytania Wykonawcy z dnia 17 marca 2022 r.:
Pytanie 1:
Część 3 – stacja graficzna 15 szt. – Zamawiający wymaga dostarczenia karty graficznej zapewniającej
Jednoczesną obsługę 3 monitorów – czy w związku z tym dopuści na dostarczenie karty graficznej
wyposażonej w 3 złącza cyfrowe wideo?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w tym zakresie. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do
wzoru umowy (stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ), karta graficzna powinna zawierać „minimum 4 porty
DP lub 3 porty DP plus port USB-C (1 x przejściówka z USB-C na DisplayPort)”.
Pytanie 2:
Cześć 6 – komputer przenośny 15.6 – wysokowydajny 100 szt. – Czy Zamawiający dopuści na
zaoferowanie notebooka z pamięcią 32GB w opcji dual channel (2x 16GB)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie tzn. zaoferowanie notebooka z pamięcią 32GB w opcji
dual channel (2x 16GB)
Pytanie 3:
Część 7 – komputer przenośny 17,3 – wysokowydajny 40 szt. – Czy Zamawiający dopuści na zaoferowanie
notebook z 4x Thunderbolt™ 4 oraz Rj45,HDMI z portu Thunderbolt?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w tym zakresie.
Pytanie 4:
Cześć 9 – Monitor 24 – 614 sztuk – Czy Zamawiający dopuści na zaoferowanie monitora z dedykowana
listwą głośnikową producenta monitora?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w tym zakresie. Zgodnie z załącznikiem nr 1
(stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ), do wzoru umowy monitor powinien posiadać wbudowane głośniki
stereo.
Pytanie 5
Cześć 10 – Monitor 27 – 15 sztuk – Czy Zamawiający dopuści na zaoferowanie monitora z dedykowana
listwą głośnikową producenta monitora
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w tym zakresie. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do
wzoru umowy (stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ), monitor powinien posiadać wbudowane głośniki
stereo.
Pytanie 6:
Część 11 – Stacja dokująca 120 szt. – Proszę o doprecyzowanie do których komputerów przenośnych mają
być wycenione stację oraz w jakich ilościach, dobór wariantu zależy od komputera przenośnego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie precyzuje, z jakimi komputerami przenośnymi stacja dokująca będzie współpracowała.
w założeniu ma być uniwersalna, obsługująca komputery przenośne różnych producentów wyposażonych
w port USB C (Power Delivery).
Pytanie Wykonawcy z dnia 18 marca 2022 r.:
Część 12 - Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie spełniające parametr interfejsu: USB min. 2.0,
Ethernet 10/100 Base TX?

strona 2 z 4

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w tym zakresie.
Pytania Wykonawcy z dnia 22 marca 2022 r.:
Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuści Komputery z TPM’em zintegrowanym w procesorze zamiast tego na płycie
głównej – to obecnie nowsze i powszechniej stosowane rozwiązanie.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1 z 15 marca 2022 r.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuści Komputery z systemem WINDOWS 10 PRO z możliwością ew. aktualizacji do
WINDOWS 11 PRO w terminie późniejszym.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2 z 15 marca 2022 r.
Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy, zmienia treść specyfikacji
warunków zamówienia poprzez następującą modyfikację zapisów wzoru umowy, stanowiącego załącznik
nr 6 do SWZ.
Z uwagi na treść art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach
alternatywnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.), w celu wyartykułowania ogólnie obowiązującego
wymagania, Zamawiający wprowadza w § 10 wzoru umowy nowe ust. 10, 11, 12 i 13 o treści:
10. w przypadku wykorzystania przy realizacji zadania, o którym mowa w § 1floty pojazdów
samochodowych, Wykonawca oświadcza, że zapewni udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów
napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu Umowy zgodnie
z wymogami określonymi w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności
i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.). w takim przypadku Wykonawca
zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego poddać kontroli w celu potwierdzenia spełnienia tego
wymogu, w szczególności Wykonawca zobowiązuję się przedłożyć na każde żądanie Zamawiającego
– w terminie 14 Dni roboczych od otrzymania żądania - odpowiednie dokumenty, z których wynikać
będzie spełnienie przez niego warunku wymagania określonego w zdaniu pierwszym,
a w szczególności karty pojazdów i dowody rejestracyjne pojazdów używanych przy wykonywaniu
Umowy i umowy, z których wynika prawo do dysponowania tymi pojazdami.
11. Obowiązek, o którym mowa w ust. 10 ma również zastosowanie w przypadku korzystania przez
Wykonawcę przy wykonywaniu niniejszej Umowy z podwykonawców.
12. Przy obliczaniu udziału pojazdów, o którym mowa w ust. 10 stosuje się zasadę, zgodnie z którą
wielkość tego udziału wynoszącą poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, a wielkość tego udziału wynoszącą
0,5 i powyżej zaokrągla się w górę.
13. Przez pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 10 należy rozumieć pojazdy zdefiniowane w art.
2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze
zm.), a przez pojazdy elektryczne i pojazdy napędzane gazem ziemnym, o których mowa w ust. 1
należy rozumieć pojazdy zdefiniowane w art. 2 odpowiednio pkt 12 i 14 ww. ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
Numeracja kolejnych ustępów w § 10 wzoru umowy, ulega odpowiedniej zmianie.
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Zamawiający wprowadza także w § 7 nowy ust. 5 o treści:
5. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000 zł.
w przypadku, gdy w wyniku kontroli, o której mowa w § 10 ust. 10, okaże się, że Wykonawca nie
realizuje wymagania, o którym tam mowa, w szczególności w przypadku zwłoki w stosunku do
terminu, o którym tam mowa, przy czym ww. kontrola może być ponawiana nie częściej niż raz na
miesiąc.
Numeracja kolejnych ustępów w § 7 wzoru umowy, ulega odpowiedniej zmianie.
Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.
z up. PREZYDENTA MIASTA
(-)
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