„Szpitale Wielkopolski” sp. z o. o.
ul. Lutycka 34/budynek A, 60-415 Poznań
tel.: +48 61 415 27 03, 61 855 35 10
e-mail: biuro@szpitalewielkopolski.pl
SzW/4/2021

Poznań, 11.06.2021 r.

II_WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: „Wyposażenie Wielkopolskiego
Centrum Zdrowia Dziecka w sprzęt teleinformatyczny”– znak sprawy SzW/4/2021.
Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Lutyckiej 34, działając jako Zamawiający na
podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze
zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz
z wyjaśnieniami:
Pytanie nr 1: Dotyczy: Ea1 – Zestaw komputerowy - komputer, monitor 24", klawiatura, myszka, Poz. 1 Parametry ogólne: Prosimy o potwierdzenie, że poprzez sformułowanie „komputer zintegrowany z monitorem i
niewystający poza jego obrys” Zamawiający wymaga dostarczenia komputerów stacjonarnych typu ALL in One wg.
Opisu zawartego w rekomendacjach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na dostawę zestawów komputerowych
dostępnych na stronie https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0022/46642/REKOMENDACJE-NAUDZIELANIE-ZAMoWIEn-PUBLICZNYCH-NA-DOSTAWe-ZESTAWoW-KOMPUTEROWYCH.pdf
Opisanych jako „Komputer stacjonarny typu All in One – komputer, w którym podzespoły komputerowe takie jak:
płyta główna, procesor czy układ graficzny zostały umieszczone w jednej obudowie z ekranem w taki sposób, który
uniemożliwia odłączenie komputera od monitora, posiadający wspólny system zasilania”.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zestawu komputerowego, jest on zgodny z rekomendacją
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Pytanie nr 2: Dotyczy: Ea1 – Zestaw komputerowy - komputer, monitor 24", klawiatura, myszka, Poz. 2 Wyświetlacz i porty: Prosimy o potwierdzenie, że wyspecyfikowana wartość jasności wyświetlacza odnosi się do
wartości typowej na poziomie nie mniejszym niż wyspecyfikowana. Wnosimy o dopuszczenie komputera
umożlwiającego regulację wysokości w zakresie nie mniejszym niż 100mm. Obecna wartość tego parametru znacząco
ogranicza możliwe do zaoferowania produkty. Wnosimy o dopuszczenie komputera wyposażonego w port HDMI-in
zamiast portu DisplayPort-in. Zapewnienie połączenia pomiędzy urządzeniami posiadające porty HDMi i
DisplayPort możliwe jest w bardzo prosty sposób za pomocą odpowiedniego przewodu połączeniowego.
Pozostawienie wymogu posiadania przez komputer portu DisplayPort-in może stanowić znaczne ograniczenie
konkurencji.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Port DisplayPort jest powszechnie używanym
standardem.
Pytania nr 3: Dotyczy: Ea1 – Zestaw komputerowy - komputer, monitor 24", klawiatura, myszka: Poz. 5 - Pamięć
operacyjna: Wnosimy o dopuszczenie pamięci pracujących z częstotliwością 2933MHz, obecnie nie wszyscy
producenci instalują w swoich rozwiązaniach pamięci o prędkości 3200MHz, dlatego zapis w obecnej postaci może
stanowić znaczne ograniczenie konkurencji.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytania nr 4: Dotyczy: Ea1 – Zestaw komputerowy - komputer, monitor 24", klawiatura, myszka: Poz. 8
- Wyposażenie multimedialne: Prosimy o potwierdzenie, że kamera wsuwana w obudowę spełnia wymóg: "Kamera
wyposażona w mechanizm umożliwiający fizyczne zasłonięcie obiektywu."
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie, jako równoważnego rozwiązania polegającego na
zaoferowaniu produktu z kamerą wsuwaną w obudowę.
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Pytania nr 5: Dotyczy: Ea1 – Zestaw komputerowy - komputer, monitor 24", klawiatura, myszka: Poz. 12 – BIOS:
Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. konieczności zawarcia w BIOS informacji o numerze konfiguracji. Informacje
takie w BIOS podaje tylko jeden producent komputerów, dlatego też stanowi on ograniczenie konkurencji.
Dodatkowo konfigurację komputera można w prosty sposób zweryfikować na podstawie numeru seryjnego.
Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. konieczności zawarcia w BIOS informacji o stanie pracy wentylatora na
procesorze, jako zapis znacząco ograniczający konkurencję. Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. możliwości
wyłączenia z poziomu BIOSu portu szeregowego. W wymaganiach przedstawionych przez Zamawiającego brakuje
wymogu posiadania przez komputer portu szeregowego, dlatego też zapis ten wydaje się być nieuzasadniony.
Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. możliwości ustawienia portów USB w jeden z dwóch trybów (...),
funkcjonalność taka jest charakterystyczna tylko dla jednego producenta, przez co stanowi znaczne ograniczenie
konkurencji. Prosimy o potwierdzenie, że funkcjonalność ustawienia hasła dla HDD dotyczy tylko dysków
talerzowych, nie dotyczy natomiast dysków SSD.
Odpowiedź: Zamawiający po wnikliwej analizie nie podziela zdania potencjalnego Wykonawcy i informuje,
że:
 informacja o numerze konfiguracji lub inaczej P/N lub identyfikator produktu znajduje się w
znakomitej większości rozwiązań firm oferujących produkty tej klasy. Numer konfiguracji pozwala na
szybkie określenie konfiguracji bazowej i jest wykorzystywany przez Zamawiającego do identyfikacji
środków trwałych w organizacji. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania, w którym każdy z elementów
składowych komputera będzie posiadał odrębny identyfikator produktu.
 w odniesieniu do stanu pracy wentylatora zamawiający informuje, iż w bieżącej ofercie producentów
sprzętu jest to rozwiązanie powszechnie stosowane.
 Zamawiający wykreśla zapis dotyczący możliwości wyłączenia z poziomu BIOSu portu szeregowego.
 Zamawiający dopuszcza, jako równoważne zastosowanie rozwiązania softwarowego np. z poziomu
systemu zarządzającego do realizacji opisanej funkcjonalności jednakże oczekuje podania pełnej nazwy
dostarczonego oprogramowania, typu i rodzaju licencji oraz zagwarantowania czasu jej trwania co
najmniej w okresie takim jak zagwarantowana gwarancja na sprzęt. W przypadku zaoferowania
rozwiązania softwarowego zamawiający oczekuje dostarczenia plików instalacyjnych oraz zestawu
licencji do wszystkich komputerów na dowolnym nośniku.
 Zamawiający dziękuje za zwrócenie uwagi i doprecyzowuje, że funkcjonalność ustawienia hasła na
dysku twardym dotyczy zaoferowanego dysku, w tym przypadku dysku SSD.
Pytania nr 6: Dotyczy: Ea1 – Zestaw komputerowy - komputer, monitor 24", klawiatura, myszka: Poz. 13
- Zintegrowany System Diagnostyczny: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyspecyfikowując Wizualny
system diagnostyczny miał na myśli graficzny system diagnostyczny. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający
wymagając możliwość testu monitora miał na myśli możliwość testu wbudowanego wyświetlacza. Wnosimy o
wykreślenie zapisu dot. testu płyty głównej. Wymóg ten jest spełniony tylko przez jednego producenta, co stanowi
ograniczenie konkurencji. Dodatkowo w przypadku awarii płyty głównej komputer najprawdopodobniej nie będzie
miał możliwości uruchomienia. Wnosimy o wykreślenie wymogu odczytu daty wydania BIOS, informacje te zawarte
są tylko w systemie diagnostycznym jednego producenta, wymóg ten stanowi więc ograniczenie konkurencji.
Odpowiedź: Zamawiający wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pytającego, oczekuje, że zaoferowany
sprzęt będzie posiadał dedykowany system diagnostyczny umożliwiający co najmniej przetestowanie
wbudowanego wyświetlacza, komponentów płyty głównej umożliwiającej weryfikacje jej poprawnego
działania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że tak ważna z punktu widzenia administratora
informacja na temat zarówno wersji jak i daty wydania BIOS jest dostępna u co najmniej dwóch
producentów sprzętu, natomiast pozostała cześć deklaruje możliwość dostosowania BIOS, gdzie taka
funkcjonalność pojawi się zgodnie z wymaganiem. Możliwość dodawania informacyjnych pól specjalnych
umożliwia standard UEFI.
Pytania nr 7: Dotyczy: Ea1 – Zestaw komputerowy - komputer, monitor 24", klawiatura, myszka: Wymagania
dodatkowe: Poz 17 – Wymagania dodatkowe: Wnosimy o dopuszczenie komputera wyposażonego w zasilacz o
mocy maksymalnej 155W o sprawności 88% przy 50% obciążeniu. Zapis w obecnej postaci stanowi znaczne
ograniczenie konkurencji.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
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Pytania nr 8: Dotyczy: Ea1 – Zestaw komputerowy - komputer , monitor 27", klawiatura, myszka: Poz. 1 Parametry ogólne oraz poz. 3 – Obudowa: Prosimy o potwierdzenie, że poprzez sformułowanie „komputer
zintegrowany z monitorem i niewystający poza jego obrys” Zamawiający wymaga dostarczenia komputerów
stacjonarnych typu ALL in One wg. Opisu zawartego w rekomendacjach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na
dostawę
zestawów
komputerowych
dostępnych
na
stronie
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0022/46642/REKOMENDACJE-NA-UDZIELANIEZAMoWIEn-PUBLICZNYCH-NA-DOSTAWe-ZESTAWoW-KOMPUTEROWYCH.pdf.
Opisanych
jako
„Komputer stacjonarny typu All in One – komputer, w którym podzespoły komputerowe takie jak: płyta główna,
procesor czy układ graficzny zostały umieszczone w jednej obudowie z ekranem w taki sposób, który uniemożliwia
odłączenie komputera od monitora, posiadający wspólny system zasilania”, czy też wymaga dostarczenie komputera
wraz z osobnym monitorem, a montaż komputera odbywa się za pomocą dedykowanego zestawu montażowego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zestawu komputerowego, jest on zgodny z rekomendacją
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Pytania nr 9: Dotyczy: Ea1 – Zestaw komputerowy - komputer , monitor 27", klawiatura, myszka: Poz. 3 –
Obudowa:
Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. możliwości montażu dedykowanego filtra przeciwpyłowego i jego możliwości
czyszczenia za pomocą wody, rozwiązanie to jest charakterystyczne tylko dla jednego producenta, co stanowi
znaczne ograniczenie konkurencji.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie podziela zdania pytającego. Obecnie wielu producentów
sprzętu oferuje rozwiązania polegające na ograniczeniu absorbcji pyłu i kurzu do wnętrza komputera co
ma zasadniczy wpływ na jego bezawaryjną prace i żywotność. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytania nr 10: Dotyczy: Ea1 – Zestaw komputerowy - komputer , monitor 27", klawiatura, myszka: Poz. 4
- Wyświetlacz i porty: Wnosimy o dopuszczenie zestawu komputerowego, który umożliwia regulację pochylenia
przód/tył w zakresie -5 do 21 stopni. Zapis w obecnej postaci stanowi znaczące ograniczenie konkurencji.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytania nr 11 Dotyczy: Ea1 – Zestaw komputerowy - komputer , monitor 27", klawiatura, myszka: Poz. 11 - Karta
graficzna: Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości. W komputerach typu mini PC u większości producentów nie ma
możliwości montażu karty zewnętrznej, oraz wyposażenie komputera w wyspecyfikowaną ilość portów. Zapis
stanowi więc ograniczenie konkurencji.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytania nr 12: Dotyczy: Ea1 – Zestaw komputerowy - komputer , monitor 27", klawiatura, myszka: Poz. 12
- Wyposażenie multimedialne: Wnosimy o dopuszczenie zestawu komputerowego bez wbudowanej kamery
i mikrofonów. Wielu producentów tworząc zestawy zintegrowane monitor i komputer miniPC ze względów
konstrukcyjnych nie jest w stanie wyposażyć komputerów w wbudowaną kamerę i mikrofony, dlatego też zapis
stanowi znaczne ograniczenie konkurencji. Wnosimy o dopuszczenie zestawu komputerowego wyposażonego w
jeden wbudowany głośnik o mocy 2W, ze względów konstrukcyjnych wielu producentów nie ma możliwości
zainstalowania dwóch wbudowanych głośników, dlatego zapis stanowi znaczne ograniczenie konkurencji.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytania nr 13: Dotyczy: Ea1 – Zestaw komputerowy - komputer , monitor 27", klawiatura, myszka: Poz. 16 – BIOS:
Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. konieczności zawarcia w BIOS informacji o numerze konfiguracji. Informacje
takie w BIOS podaje tylko jeden producent komputerów, dlatego też stanowi on ograniczenie konkurencji.
Dodatkowo konfigurację komputera można w prosty sposób zweryfikować na podstawie numeru seryjnego.
Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. konieczności zawarcia w BIOS informacji o stanie pracy wentylatora na
procesorze, jako zapis znacząco ograniczający konkurencję. Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. możliwości
wyłączenia z poziomu BIOSu portu szeregowego. W wymaganiach przedstawionych przez Zamawiającego brakuje
wymogu posiadania przez komputer portu szeregowego, dlatego też zapis ten wydaje się być nieuzasadniony.
Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. możliwości ustawienia portów USB w jeden z dwóch trybów (...),
funkcjonalność taka jest charakterystyczna tylko dla jednego producenta, przez co stanowi znaczne ograniczenie
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konkurencji. Prosimy o potwierdzenie, że funkcjonalność ustawienia hasła dla HDD dotyczy tylko dysków
talerzowych, nie dotyczy natomiast dysków SSD.
Odpowiedź: Zamawiający po wnikliwej analizie nie podziela zdania pytającego i informuje, że:
 informacja o numerze konfiguracji lub inaczej P/N lub identyfikator produktu znajduje się w
znakomitej większości rozwiązań firm oferujących produkty tej klasy. Numer konfiguracji pozwala na
szybkie określenie konfiguracji bazowej i jest wykorzystywany przez zamawiającego do identyfikacji
środków trwałych w organizacji. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania, w którym każdy z elementów
składowych komputera będzie posiadał odrębny identyfikator produktu.
 w odniesieniu do stanu pracy wentylatora Zamawiający informuje, iż w bieżącej ofercie producentów
sprzętu jest to rozwiązanie powszechnie stosowane.
 Zamawiający wykreśla zapis dotyczący możliwości wyłączenia z poziomu BIOSu portu szeregowego.
 Zamawiający dopuszcza, jako równoważne zastosowanie rozwiązania softwarowego np. z poziomu
systemu zarządzającego do realizacji opisanej funkcjonalności jednakże oczekuje podania pełnej nazwy
dostarczonego oprogramowania, typu i rodzaju licencji oraz zagwarantowania czasu jej trwania co
najmniej w okresie takim jak zagwarantowana gwarancja na sprzęt. W przypadku zaoferowania
rozwiązania softwarowego Zamawiający oczekuje dostarczenia plików instalacyjnych oraz zestawu
licencji do wszystkich komputerów na dowolnym nośniku.
 Zamawiający dziękuje za zwrócenie uwagi i doprecyzowuje, że funkcjonalność ustawienia hasła na
dysku twardym dotyczy zaoferowanego dysku, w tym przypadku dysku SSD.
Pytania nr 14: Dotyczy: Ea1 – Zestaw komputerowy - komputer , monitor 27", klawiatura, myszka: Poz. 17
- Zintegrowany System Diagnostyczny: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyspecyfikowując Wizualny
system diagnostyczny miał na myśli graficzny system diagnostyczny. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający
wymagając możliwość testu monitora miał na myśli możliwość testu wbudowanego wyświetlacza. Wnosimy o
wykreślenie zapisu dot. testu płyty głównej. Wymóg ten jest spełniony tylko przez jednego producenta, co stanowi
ograniczenie konkurencji. Dodatkowo w przypadku awarii płyty głównej komputer najprawdopodobniej nie będzie
miał możliwości uruchomienia. Wnosimy o wykreślenie wymogu odczytu daty wydania BIOS, informacje te zawarte
są tylko w systemie diagnostycznym jednego producenta, wymóg ten stanowi więc ograniczenie konkurencji .
Odpowiedź: Zamawiający wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pytającego, oczekuje, że zaoferowany
sprzęt będzie posiadał dedykowany system diagnostyczny umożliwiający co najmniej przetestowanie
wbudowanego wyświetlacza, komponentów płyty głównej umożliwiającej weryfikacje jej poprawnego
działania. Jednocześnie zamawiający informuje, że tak ważna z punktu widzenia administratora informacja
na temat zarówno wersji jak i daty wydania BIOS jest dostępna u co najmniej dwóch producentów sprzętu,
natomiast pozostała cześć deklaruje możliwość dostosowania BIOS, gdzie taka funkcjonalność pojawi się
zgodnie z wymaganiem. Możliwość dodawania informacyjnych pól specjalnych umożliwia standard UEFI.
Pytania nr 15: Dotyczy: Ea1 – Zestaw komputerowy - komputer , monitor 27", klawiatura, myszka: Poz. 21
- Wymagania dodatkowe: Wnosimy o dopuszczenie zestawu o wadze 9,1 kg. Zmiana wagi w tak małym zakresie nie
ma znaczenia dla użyteczności całego zestawu komputerowego. Wnosimy o ujednolicenie zapisu dot. mocy zasilacza
na poziomie 240W zgodnie z wymogiem w poz. 8
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zwiększenie wagi do poziomu 9,1kg. Zamawiający zgodnie
z poprzednimi wyjaśnieniami informuje, że wymaga zasilacza max 240W.
Pytania nr 16: Ea4’ – Zestaw komputerowy z czytnikiem kodów:” Poz. 1 - Parametry ogólne: Prosimy
o potwierdzenie, że poprzez sformułowanie „komputer zintegrowany z monitorem i niewystający poza jego obrys”
Zamawiający wymaga dostarczenia komputerów stacjonarnych typu ALL in One wg. Opisu zawartego
w rekomendacjach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na dostawę zestawów komputerowych dostępnych na
stronie
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0022/46642/REKOMENDACJE-NA-UDZIELANIEZAMoWIEn-PUBLICZNYCH-NA-DOSTAWe-ZESTAWoW-KOMPUTEROWYCH.pdf.
Opisanych
jako
„Komputer stacjonarny typu All in One – komputer, w którym podzespoły komputerowe takie jak: płyta główna,
procesor czy układ graficzny zostały umieszczone w jednej obudowie z ekranem w taki sposób, który uniemożliwia
odłączenie komputera od monitora, posiadający wspólny system zasilania”.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zestawu komputerowego, jest on zgodny z rekomendacją
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
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Pytania nr 17: Ea4’ – Zestaw komputerowy z czytnikiem kodów:” Poz. 2 - Wyświetlacz i porty: Prosimy
o potwierdzenie, że wyspecyfikowana wartość jasności wyświetlacza odnosi się do wartości typowej na poziomie nie
mniejszym niż wyspecyfikowana. Wnosimy o dopuszczenie komputera umożlwiającego regulację wysokości w
zakresie nie mniejszym niż 100mm. Obecna wartość tego parametru znacząco ogranicza możliwe do zaoferowania
produkty. Wnosimy o dopuszczenie komputera wyposażonego w port HDMI-in zamiast portu DisplayPort-in.
Zapewnienie połączenia pomiędzy urządzeniami posiadające porty HDMi i DisplayPort możliwe jest w bardzo
prosty sposób za pomocą odpowiedniego przewodu połączeniowego. Pozostawienie wymogu posiadania przez
komputer portu DisplayPort-in może stanowić znaczne ograniczenie konkurencji.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Port DisplayPort jest powszechnie używanym
standardem.
Pytania nr 18: Ea4’ – Zestaw komputerowy z czytnikiem kodów:” Poz. 5 – Pamięć operacyjna: Wnosimy
o dopuszczenie pamięci pracujących z częstotliwością 2933MHz, obiecnie nie wszyscy producenci instalują w swoich
rozwiązaniach pamięci o prędkości 3200MHz, dlatego zapis w obecnej postaci może stanowić znaczne ograniczenie
konkurencji.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytania nr 19: Ea4’ – Zestaw komputerowy z czytnikiem kodów:” Poz. 8 – Wyposażenie multimedialne: Prosimy
o potwierdzenie, że kamera wsuwana w obudowę spełnia wymóg: "Kamera wyposażona w mechanizm
umożliwiający fizyczne zasłonięcie obiektywu."
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie, jako równoważnego rozwiązania polegającego na
zaoferowaniu produktu z kamerą wsuwaną w obudowę.
Pytania nr 20: Ea4’ – Zestaw komputerowy z czytnikiem kodów:” Poz. 12 - BIOS: Wnosimy o wykreślenie zapisu
dot. konieczności zawarcia w BIOS informacji o numerze konfiguracji. Informacje takie w BIOS podaje tylko jeden
producent komputerów, dlatego też stanowi on ograniczenie konkurencji. Dodatkowo konfigurację komputera
można w prosty sposób zweryfikować na podstawie numeru seryjnego. Wnosimy o wykreślenie zapisu dot.
konieczności zawarcia w BIOS informacji o stanie pracy wentylatora na procesorze, jako zapis znacząco
ograniczający konkurencję. Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. możliwości wyłączenia z poziomu BIOSu portu
szeregowego. W wymaganiach przedstawionych przez Zamawiającego brakuje wymogu posiadania przez komputer
portu szeregowego, dlatego też zapis ten wydaje się być nieuzasadniony. Wnosimy o wykreślenie zapisu dot.
możliwości ustawienia portów USB w jeden z dwóch trybów (...), funkcjonalność taka jest charakterystyczna tylko
dla jednego producenta, przez co stanowi znaczne ograniczenie konkurencji. Prosimy o potwierdzenie, że
funkcjonalność ustawienia hasła dla HDD dotyczy tylko dysków talerzowych, nie dotyczy natomiast dysków SSD.
 Odpowiedź: Zamawiający po wnikliwej analizie nie podziela zdania pytającego i informuje, że:
 informacja o numerze konfiguracji lub inaczej P/N lub identyfikator produktu znajduje się w
znakomitej większości rozwiązań firm oferujących produkty tej klasy. Numer konfiguracji pozwala na
szybkie określenie konfiguracji bazowej i jest wykorzystywany przez zamawiającego do identyfikacji
środków trwałych w organizacji. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania w którym każdy z elementów
składowych komputera będzie posiadał odrębny identyfikator produktu.
 w odniesieniu do stanu pracy wentylatora zamawiający informuje, iż w bieżącej ofercie producentów
sprzętu jest to rozwiązanie powszechnie stosowane.
 Zamawiający wykreśla zapis dotyczący możliwości wyłączenia z poziomu BIOSu portu szeregowego.
 Zamawiający dopuszcza, jako równoważne zastosowanie rozwiązania softwarowego np. z poziomu
systemu zarządzającego do realizacji opisanej funkcjonalności jednakże oczekuje podania pełnej nazwy
dostarczonego oprogramowania, typu i rodzaju licencji oraz zagwarantowania czasu jej trwania co
najmniej w okresie takim jak zagwarantowana gwarancja na sprzęt. W przypadku zaoferowania
rozwiązania softwarowego zamawiający oczekuje dostarczenia plików instalacyjnych oraz zestawu
licencji do wszystkich komputerów na dowolnym nośniku.
 Zamawiający dziękuje za zwrócenie uwagi i doprecyzowuje, że funkcjonalność ustawienia hasła na
dysku twardym dotyczy zaoferowanego dysku, w tym przypadku dysku SSD.
Pytania nr 21: Ea4’ – Zestaw komputerowy z czytnikiem kodów:” Poz. 13 - Zintegrowany System Diagnostyczny.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyspecyfikowując Wizualny system diagnostyczny miał na myśli graficzny
system diagnostyczny. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymagając możliwość testu monitora miał na myśli
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możliwość testu wbudowanego wyświetlacza. Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. testu płyty głównej. Wymóg ten
jest spełniony tylko przez jednego producenta, co stanowi ograniczenie konkurencji. Dodatkowo w przypadku awarii
płyty głównej komputer najprawdopodobniej nie będzie miał możliwości uruchomienia. Wnosimy o wykreślenie
wymogu odczytu daty wydania BIOS, informacje te zawarte są tylko w systemie diagnostycznym jednego producenta,
wymóg ten stanowi więc ograniczenie konkurencji.
Odpowiedź: Zamawiający wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pytającego, oczekuje, że zaoferowany
sprzęt będzie posiadał dedykowany system diagnostyczny umożliwiający co najmniej przetestowanie
wbudowanego wyświetlacza, komponentów płyty głównej umożliwiającej weryfikacje jej poprawnego
działania. Jednocześnie zamawiający informuje, że tak ważna z punktu widzenia administratora informacja
na temat zarówno wersji jak i daty wydania BIOS jest dostępna u co najmniej dwóch producentów sprzętu,
natomiast pozostała cześć deklaruje możliwość dostosowania BIOS, gdzie taka funkcjonalność pojawi się
zgodnie z wymaganiem. Możliwość dodawania informacyjnych pól specjalnych umożliwia standard UEFI.
Pytania nr 22: Ea4’ – Zestaw komputerowy z czytnikiem kodów:” Poz. 17 - Wymagania dodatkowe: Wnosimy
o dopuszczenie komputera wyposażonego w zasilacz o mocy maksymalnej 155W o sprawności 88% przy 50%
obciążeniu. Zapis w obecnej postaci stanowi znaczne ograniczenie konkurencji.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytania nr 23: ET3 – Kolektor danych (2D DataMatrix) - czytnik kodów na oddziałach Poz. 1 – Procesor: Prosimy
o dopuszczenie komputera wyposażonego w procesor osiągający w testach Passmark wyniku 11 200 pkt. Wymóg
punktowy w obecnej postaci wydaje się być wygórowany i może stanowić znaczne ograniczenie konkurencji.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytania nr 24: ET3 – Kolektor danych (2D DataMatrix) - czytnik kodów na oddziałach Poz. 7 – Klawiatura:
Wnosimy o wykreślenie wymogu klawiatury w zbudowanym joystickiem. Zapis w tej postaci spełnia na chwilę
obecną tylko jeden producent, co stanowi ograniczenie konkurencji.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w postaci zaoferowania zewnętrznego manipulatora tzw.
trackball lub myszki bezprzewodowej wyposażonej w trackball umożliwiającej korzystanie z zaoferowanej
jednostki podobnie jak z klawiatury wyposażonej w wbudowany joystick a jednocześnie zapewniająca
możliwość korzystania z kolektora w przypadku awarii jednego z systemów.
Pytania nr 25: ET3 – Kolektor danych (2D DataMatrix) - czytnik kodów na oddziałach Poz. 16 – BIOS: Wnosimy
o wykreślenie zapisu dot. konieczności zawarcia w BIOS informacji o numerze konfiguracji. Informacje takie w
BIOS podaje tylko jeden producent komputerów, dlatego też stanowi on ograniczenie konkurencji. Dodatkowo
konfigurację komputera można w prosty sposób zweryfikować na podstawie numeru seryjnego. Wnosimy o
wykreślenie zapisu dot. konieczności zawarcia w BIOS informacji o stanie pracy wentylatora na procesorze, jako
zapis znacząco ograniczający konkurencję. Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. możliwości wyłączenia z poziomu
BIOSu portu szeregowego. W wymaganiach przedstawionych przez Zamawiającego brakuje wymogu posiadania
przez komputer portu szeregowego, dlatego też zapis ten wydaje się być nieuzasadniony. Wnosimy o wykreślenie
zapisu dot. możliwości ustawienia portów USB w jeden z dwóch trybów (...), funkcjonalność taka jest
charakterystyczna tylko dla jednego producenta, przez co stanowi znaczne ograniczenie konkurencji.
Odpowiedź: Zamawiający po wnikliwej analizie nie podziela zdania pytającego i informuje, że:
 informacja o numerze konfiguracji lub inaczej P/N lub identyfikator produktu znajduje się w
znakomitej większości rozwiązań firm oferujących produkty tej klasy. Numer konfiguracji pozwala na
szybkie określenie konfiguracji bazowej i jest wykorzystywany przez Zamawiającego do identyfikacji
środków trwałych w organizacji. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania, w którym każdy z elementów
składowych komputera będzie posiadał odrębny identyfikator produktu.
 w odniesieniu do stanu pracy wentylatora zamawiający informuje, iż w bieżącej ofercie producentów
sprzętu jest to rozwiązanie powszechnie stosowane.
 Zamawiający wykreśla zapis dotyczący możliwości wyłączenia z poziomu BIOSu portu szeregowego.
 Zamawiający dopuszcza jako równoważne zastosowanie rozwiązania softwarowego np. z poziomu
systemu zarządzającego do realizacji opisanej funkcjonalności jednakże oczekuje podania pełnej nazwy
dostarczonego oprogramowania, typu i rodzaju licencji oraz zagwarantowania czasu jej trwania co
najmniej w okresie takim jak zagwarantowana gwarancja na sprzęt. W przypadku zaoferowania
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rozwiązania softwarowego zamawiający oczekuje dostarczenia plików instalacyjnych oraz zestawu
licencji do wszystkich komputerów na dowolnym nośniku.
Pytania nr 26: ET3 – Kolektor danych (2D DataMatrix) - czytnik kodów na oddziałach Poz. 17 - Zintegrowany
System Diagnostyczny: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyspecyfikowując Wizualny system diagnostyczny
miał na myśli graficzny system diagnostyczny. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymagając możliwość testu
monitora miał na myśli możliwość testu wbudowanego wyświetlacza. Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. testu płyty
głównej. Wymóg ten jest spełniony tylko przez jednego producenta, co stanowi ograniczenie konkurencji.
Dodatkowo w przypadku awarii płyty głównej komputer najprawdopodobniej nie będzie miał możliwości
uruchomienia. Wnosimy o wykreślenie wymogu odczytu daty wydania BIOS, informacje te zawarte są tylko w
systemie diagnostycznym jednego producenta, wymóg ten stanowi więc ograniczenie konkurencji.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, że zaoferowany sprzęt będzie posiadał dedykowany system
diagnostyczny umożliwiający co najmniej przetestowanie wbudowanego wyświetlacza. Zamawiający
dopuszcza zastosowanie akustycznego systemu diagnostycznego do sygnalizowania awarii płyty głównej,
tudzież jej komponentów.
Pytania nr 27: ET3 – Kolektor danych (2D DataMatrix) - czytnik kodów na oddziałach Poz. 22 – Akumulator:
Wnosimy o urealnienie wersji testu Mobile Mark, test w wersji 2014 nie jest obecnie wspierany przez twórców testu.
Dodatkowo chcemy zauważyć że tylko jeden producent podaje w dokumentacji czas pracy na zasilaniu bateryjnym.
Dlatego zapis w obecnej postaci stanowi ograniczenie konkurencji.
Odpowiedź: Zamawiający dziękuje za zwrócenie uwagi. Zamawiający dopuszcza, jako równoważne
dostarczenie testu Mobile Mark 2018 lub karty katalogowej produktu potwierdzającej długość czasu pracy
na baterii w oparciu o test Mobile Mark 2018 i jednocześnie dokonuje zmiany metryki ze względu na
specyfikę nowego testu oczekując, że zaoferowany sprzęt będzie pracował co najmniej 7 godzin 30 minut
w oparciu o test Mobile Mark 2018.
Pytania nr 28: Dotyczy: dotyczy części drugiej postępowania: Załącznik 1b 1. Ea1 – Zestaw komputerowy
- komputer, monitor 24", klawiatura, myszka – 373 Szt. Ea4’: aktualne zapisy SIWZ całkowicie uniemożliwiają
złożenie oferty w oparciu o sprzęt komputerowy każdego innego producenta niż Lenovo, co prowadzi do naruszenia
zapisów ustawy PZP oraz ograniczenia uczciwej konkurencji. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o
umożliwienie zaoferowania komputerów o funkcjonalności BIOS który nie posiada: możliwość ustawienia portów
USB w jednym z dwóch trybów: 1. użytkownik może kopiować dane z urządzenia pamięci masowej podłączonego
do pamięci USB na komputer ale nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej
podłączone do portu USB 2. użytkownik nie może kopiować danych z urządzenia pamięci masowej podłączonego
do portu USB na komputer oraz nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej natomiast
w zamian posiada funkcjonalność polegającą na włączeniu lub wyłączeniu poszczególnych portów USB 2. Udzielenie
zgody na powyższe pytanie umożliwi złożenie oferty na sprzęcie komputerowym również innych renomowanych
światowych producentów niż Lenovo oraz zwiększy konkurencyjność postępowania oferując Państwu sprzęt
najwyższej jakości.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jako równoważne zastosowanie rozwiązania softwarowego np.
z poziomu systemu zarządzającego do realizacji opisanej funkcjonalności jednakże oczekuje podania
pełnej nazwy dostarczonego oprogramowania, typu i rodzaju licencji oraz zagwarantowania czasu jej
trwania co najmniej w okresie takim jak zagwarantowana gwarancja na sprzęt. W przypadku zaoferowania
rozwiązania softwarowego zamawiający oczekuje dostarczenia plików instalacyjnych oraz zestawu licencji
do wszystkich komputerów na dowolnym nośniku.
Pytania nr 29: Dotyczy: dotyczy części drugiej postępowania: . Ea1 – Zestaw komputerowy - komputer , monitor
27", klawiatura, myszka – 4 Szt.: Aktualne zapisy SIWZ całkowicie uniemożliwiają złożenie oferty w oparciu o sprzęt
komputerowy każdego innego producenta niż Lenovo, co prowadzi do naruszenia zapisów ustawy PZP oraz
ograniczenia uczciwej konkurencji. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania
zestawu o funkcjonalności BIOS który nie posiada: możliwość ustawienia portów USB w jednym z dwóch trybów: 1.
użytkownik może kopiować dane z urządzenia pamięci masowej podłączonego do pamięci USB na komputer ale nie
może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej podłączone do portu USB 2. użytkownik nie
może kopiować danych z urządzenia pamięci masowej podłączonego do portu USB na komputer oraz nie może
kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej natomiast w zamian posiada funkcjonalność
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polegającą na włączeniu lub wyłączeniu poszczególnych portów USB. Udzielenie zgody na powyższe pytanie
umożliwi złożenie oferty na sprzęcie komputerowym również innych renomowanych światowych producentów niż
Lenovo oraz zwiększy konkurencyjność postępowania oferując Państwu sprzęt najwyższej jakości.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jako równoważne zastosowanie rozwiązania softwarowego np.
z poziomu systemu zarządzającego do realizacji opisanej funkcjonalności jednakże oczekuje podania
pełnej nazwy dostarczonego oprogramowania, typu i rodzaju licencji oraz zagwarantowania czasu jej
trwania co najmniej w okresie takim jak zagwarantowana gwarancja na sprzęt. W przypadku zaoferowania
rozwiązania softwarowego zamawiający oczekuje dostarczenia plików instalacyjnych oraz zestawu licencji
do wszystkich komputerów na dowolnym nośniku.
Pytania nr 30: Zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpatrzenie alternatywnego rozwiązania. Parametry jakie
Państwo przedstawiacie wskazują wyłącznie na jedną markę odbiornika TV i jeden konkretny model odbiornika,
zaostrzone parametry min w zakresie: - technologia matrycy - jasność minimalna - wbudowany tuner S2 ( tej
technologii nie używa się w szpitalach ani w hotelach) - licencja do serwera do zarządzania ProCentric- wskazuje
wyłącznie producenta LG - wymiary bez standu- podobnie wskazuje jeden dostępny model Proponujemy
następujące zmiany: - technologia matrycy minimum IPS lub VA - jasność minimalna minimum 240 nit dla
wszystkich modeli odbiorników - wbudowane głośniki- minimum 2x5W - licencja do serwer zarządzania- bez
wskazywania konkretnej marki, ewentualnie z opisem funkcjonalności ( zdalne zarządzanie po IP lub RF
parametrami telewizora, aktualizacja oprogramowania, tworzenie kanału informacyjnego, komunikacja dwustronna,
zdalna diagnoza odbiorników) - VESA 200x200 ( proponujemy dopasowanie uchwytów do VESY telewizora
dostarczanych w komplecie) Dodatkowo z informacji jakie posiadamy, żaden z producentów oferujących telewizory
profesjonalne nie jest w stanie dostarczyć matrycy o przekątnej 28”, minimalna matryca dla telewizorów smart to
32”. Uprzejmie prosimy o zmianę tych parametrów, po to by telewizja spełniała wymogi standardu telewizji
dedykowanej dla pacjentów. Jako doświadczony operator systemów telewizji szpitalnej i hotelowej proponujemy
Państwu rozwiązanie i narzędzia, które wybiegają poza ramy standardowej tv, dając jednocześnie narzędzia do
budowania komunikacji z pacjentem i umożliwiające szereg innych funkcjonalności np. usługi e commerce, dostęp
do Netflix, dedykowany kontent zdrowotny i edukacyjny. Ponadto oferowane przez nas rozwiązanie posiada opcję
rozbudowy o dodatkowe modułu jak alerty bezpieczeństwa i plany ewakuacji wyświetlane w nagłych sytuacjach.
System pozwala na wyświetlanie aplikacji dedykowanych dla dzieci jak bajki, gry itp. Z poważaniem, Ida Siotkin.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ ze względu na dostarczony już serwer do budynku.
Pytania nr 31: dotyczy zamówienia częściowego Nr 3: Dostawa drukarek. Eb6 (Drukarka A4 cz-b z funkcją skanera)
- 7 Szt. oraz Eb6 (Drukarka A4 cz-b z funkcją skanera z czytnikami) - 20 SZT. Maksymalne miesięczne obciążenie:
Min. 200 000 str.: Czy dopuścicie Państwo urządzenia A4 z mniejszym dopuszczalnym obciążeniem miesięcznym na
poziomie 150 000 str.? Cykl miesięczny na tym poziomie daje również duży zapas i tolerancję wydruków co wydaje
się wystarczającym zabezpieczeniem.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obciążenie minimalne na poziomie 150 000 str. w cyklu miesięcznym.
Pytania nr 32: dotyczy: zamówienia częściowego nr 5: Z uwagi na wycofanie z produkcji uchwytu do telewizora typ
Etv1, Etv2, Etv3 i Etv4 o parametrach: - uchwyt dopasowany do wielkości 23" - 55" - kąt obrotu: minimum 10 °
- odległość od ściany (max): 40 cm - odległość od ściany (min): 6 cm – kąt obrotu lewo/prawo: 180 ° - zakres kąta
pochylenia: 0 - 12 ° - minimalne mocowanie VESA 100 x 100 mm - maksymalne mocowanie VESA 400 x 400 mm maksymalna nośność: 30 kg - minimalny rozmiar ekranu: 23 " - maksymalny rozmiar ekranu: 55 " – typ mocowania:
ściana - gwarancja producenta min.: 5 lat - wymagany certyfikat min.: RoHS Prosimy o akceptację następcy
wycofanego
produktu o parametrach: uchwyt do monitora/telewizora o parametrach: - uchwyt dopasowany do wielkości 23" 55" - kąt obrotu: minimum 5 ° - odległość od ściany (max): 51 cm - odległość od ściany (min): 4 cm - kąt obrotu
lewo/prawo: 180 ° - zakres kąta pochylenia: 25° - minimalne mocowanie VESA 75 x 75 mm - maksymalne
mocowanie VESA 400 x 400 mm - maksymalna nośność: 25 kg - minimalny rozmiar ekranu: 23 " - maksymalny
rozmiar ekranu: 55 " - typ mocowania: ściana - gwarancja producenta min.: 5 lat - wymagany certyfikat min.: RoHS.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza uchwyt zaproponowany przez pytającego.
Pytania nr 33: dotyczy zamówienia częściowego Nr 4: Dostawa drukarek wielofunkcyjnych i wielkoformatowych
Eb5 (ploter) - 1 Szt. - Punkt 13- Rozmiary nośników (rozmiary rolek): 203,2–917 mm oraz punkt 14 -Rozmiary
nośników, (arkusze): od 203,2–917 mm. Czy dopuścicie Państwo parametr, który jest standardem na rynku jako min.
210 mm. Jest to standardowy format papieru dostępnych na rynku podanych w systemie metrycznym arkuszu do
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druku. Dostępność arkuszy w oczekiwanych rozmiarach będzie dla Zamawiającego możliwa tylko pod specjalne
zamówienie, co może znacznie przyczynić się do zwiększonych przyszłych kosztów eksploatacji urządzenia.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar nośnika jako min. 210mm.
Z poważaniem
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