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Działając zgodnie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia  29. 01. 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn.  zm.), Zamawiający w ramach prowadzonego 
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego celu udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu 
informatycznego oraz usług informatycznych, w związku  z wniesionymi pytaniami dotyczącymi 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przekazuje treść wniesionych pytań wraz z 
wyjaśnieniami i dokonaną modyfikacją 
 
Treść pytania 1 
 
„W OPZ zapisane jest wymaganie:  
"system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro w licencjonowaniu MPSA dla instytucji 
samorządowych" 
Firma Microsoft sprzedaje w Polsce licencje MPSA za pośrednictwem jedynie  7 (siedmiu) partnerów 
Licensing Solution Providers, którzy zobowiązani są do sprzedaży licencji MPSA jedynie 
bezpośrednio do użytkowników końcowych,  nie wolno im sprzedawać licencji MPSA  do dalszej 
odsprzedaży. Tak więc jedynie tych 7 podmiotów może złożyć ofertę do części I niniejszego 
postępowania. 
Tak więc,  aktualne zapisy OPZ łamią zasadzę zachowania uczciwej konkurencji oraz równego 
traktowania wykonawców do czego Zamawiający jest zobowiązany przepisami prawa, m.in. Ustawy 
pzp. Należy przy tym podkreślić, że o tym, który podmiot może uczestniczyć w postępowaniu  dla 
Części nr 1, decydują względy poza merytoryczne, 
tj. firma Microsoft..  
W związku z powyższym, prosimy o wykreślenie zapisu OPZ "w licencjonowaniu MPSA dla 
instytucji samorządowych"(Bez uszczerbku dla swoich interesów, zachowując przepisy prawa, 
Zamawiający może,  np.: - zakupić licencje MPSA (do ich wykorzystania konieczne jest posiadanie 
Win 10 Prof)  w kolejnej Części nr 4 niniejszego postępowania,  
lub  
- zakupić licencje MPSA w odrębnej procedurze przetargowej. 
Dostawa licencji trwa kilka dni. Zanim więc zostaną zrealizowane dostawy komputerów AiO, 
Zamawiający zdoła przeprowadzić odrębne postępowania na zakup licencji MPSA)” 
 
Oraz treść pytania nr 2 
 
 „Pytanie dotyczy części I zamówienia. 
W formularzu ofertowym Zamawiający wymaga wpisania wyniku testów procesora 
PassMark wg. danych na dzień ogłoszenia postępowania.  
Wyniki testów są podawane na dany dzień i aktualizowane codziennie. W związku z tym nie 
ma możliwości sprawdzenia wyników z datą wsteczną. 
Czy Zamawiający może zmienić zapis na: wynik  testów procesora PassMark wg. danych na 
dzień złożenia oferty?” 
 
 
 
 



Odpowiedź: 
W ramach odpowiedzi na pytanie nr 1 i 2  Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w pkt 4 
SIWZ w części I zamówienia poprzez MODYFIKACJĘ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: 
- pkt 4 SIWZ opis części zamówienia w ramach części I zamówienia otrzymuje brzmienie: 

„Część I zamówienia 

Komputery typu All In One – 15 sztuk  

Parametry minimalne: 
 

 wyświetlacz z podświetleniem LED o przekątnej minimum 21" z powłoką antyrefleksyjną 
 procesor zgodny z x86, obsługa instrukcji 32 i 64 bitowych, częstotliwość szyny systemowej 

procesora co najmniej 1333MHz, osiągający co najmniej 8000 punktów w teście 
wydajnościowym Passmark CPU Mark ( http://cpubenchmark.net/cpu_list.php ) z obsługą 
technologii Pro. Wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla procesorów 
powinien być osiągnięty na dzień ogłoszenia przetargu. W przypadku pojawienia się modeli 
procesorów niefunkcjonujących na rynku w chwili ogłoszenia przetargu, a które zostaną 
wprowadzone do obrotu rynkowego i zostaną ocenione w testach PassMark po ogłoszeniu 
przetargu, Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia 
ofert 

 pamięć RAM 8 GB DDR4 
 w sumie co najmniej 5 portów USB  w tym co najmniej 1 port w wersji 3.0 
 złącze RJ-45 
 karta sieci Ethernet 1GB (10/100/1000) z obsługą PXE, Wake On LAN oraz technologii VLAN 
 możliwość monitoringu i zdalnego zarządzania bez udziału zainstalowanego systemu 

operacyjnego 
 zintegrowana karta dźwiękowa, wbudowane głośniki, mikrofon i kamerka  
 dysk twardy SSD 256 GB 
 możliwość montażu dodatkowego dysku SATA  
 mysz USB 
 pełnowymiarowa klawiatura USB (US English) 
  słuchawki nauszne 
 możliwość regulacji kąta nachylenia monitora i jego wysokości 
  system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro  
 komputery muszą  być fabrycznie nowe z 36 miesięczną gwarancją typu on-site bez konieczności 

ponoszenia dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego lub spełnienia innych warunków nie 
wykazanych w tej specyfikacji w celu uzyskania wskazanego czasu gwarancji. 

 należy podać w ofercie producenta i model oferowanego sprzętu oraz model zastosowanego 
procesora 

 do oferty należy dołączyć specyfikację przygotowaną przez producenta  urządzenia 
potwierdzającą jego parametry; dokumentem wystarczającym będzie wydruk ze strony 
internetowej producenta.” 

 
W związku z dokonaną modyfikacją zmianie ulega załącznik nr 4 – do SIWZ – Formularz oferty 
będący załącznikiem do niniejszego pisma. 

http://cpubenchmark.net/cpu_list.php


 
 
 
Treść pytania nr 3 
„Cz z uwagi na wyjątkową sytuację z COVID-19 Zamawiający mógłby wprowadzić 
dodatkową formę składania ofert, tzn. przesłanie dokumentów w formie elektronicznej na 
wskazany adres e-mail?” 
 
Odpowiedź: 
 Zamawiający wyjaśnia że nie przewiduje zmiany formy składania ofert. 
 
 

 W związku z dokonaną modyfikacją treści SIWZ: 
 
Zamawiający na podstawie art. 12 a ustawy przedłuża termin składania ofert następująco: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia  
w zakresie: 

-  pkt 17 poprzez przedłużenie terminu składania ofert w następujący sposób: 

„17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
 

17.1. Miejsce oraz termin składania ofert: 
• Miejski Urząd Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14, punkt kancelaryjny (wrzutnia na parterze) 
• Do  04.09.2020 r.   godz.:  10.00 

 
17.2. Miejsce oraz termin publicznego otwarcia ofert: 
• Miejski Urząd Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14, (hol na parterze)  
• 04.09.2020 r.  godz. 12.00” 

 
 

W związku z powyższym brzmienie aktualne (po modyfikacji) punktu 16 SIWZ w zakresie opisu 
złożonych w postępowaniu ofert: 

 
• Ofertę należy składać w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej 

kopercie z nazwą i adresem Wykonawcy oraz dopiskiem: 
 

Przetarg nieograniczony – dostawa sprzętu i usług informatycznych ……………. –   
NIE OTWIERAĆ PRZED   04.09.2020  r.   przed godziną  12.00 

 
 

    Z up. Prezydenta Miasta Lublin  
     Dyrektor  

   Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie 
           mgr Katarzyna Kępa 

 
 
 
 
 
Załącznik: 
Wzór Formularza Oferty po modyfikacji 
 



Załącznik nr 4 do SIWZ 
                         MUP.PK.III.371.57.2020 

 
 

Formularz Oferty po modyfikacji z dnia 27.08.2020r. 
 
 

A. Dane dotyczące wykonawcy: 
1. Nazwa: 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................... 
 

a) Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 
           
pod Nr KRS …………………………………..…………………………………………………. 

 
b) wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod nazwą: 

 
c) Wykonawca jest mikro, małym, średnim lub innym przedsiębiorstwem (należy podać właściwie dla 

Wykonawcy ) ………………………………………………….………………………………………… 
 
 

2. Adres: 
 

a) Adres siedziby firmy lub miejsce zamieszkania  przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności 
gospodarczej:  

 
         …………………………………………………………………………………………………… 
 

.…………..……………………………………………………………………………………….. 
 

b) Adres do korespondencji (wypełnić w przypadku, gdy adres siedziby firmy jest inny niż zamieszczony 
powyżej):  
 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
      …………………………………………………………………………………………………… 

 
 

c) telefon…………………………………..….........faks…………………………………………… 
 
       e-mail…………………………………………...godziny pracy:……………………………….. 

 
 
3. W sprawie oferty kontaktować się z: 
 

a) imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………... 
 
 

b) numer telefonu:……………………………………………………………………………………. 
 
 

c) e-mail: …………………………………………………………………………………………….. 
 
 
4. NIP:……………………..........................................REGON………………………………………. 
B. Dane dotyczące oferty: 



1.Przedmiot zamówienia i cena:  

 

Część I zamówienia 

 Komputer stacjonarny typu AIO – 15 szt. 

Model i producent oferowanego sprzętu 
................................................................................................... 
Model i producent oferowanego 
procesora:……………………………………………………………………. 
 

 

 Wynik testów procesora PassMark: …………… 

 

Informacje wynikające z zapisu punktu 3.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy) -  należy 

wskazać konkretny zakres zamówienia powierzony do wykonania podwykonawcy, np. 

dostawa):     

.......................................................................................................................................................

............. 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom ………………………………………………………………………………. 

 

Cena części I zamówienia (wartość brutto) (w PLN): 

….................................................................. 

 
Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług należy wypełnić poniższe dane:  

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył..............................(nazwa, rodzaj  

towaru)......................... 

Wartość netto (bez kwoty podatku) niniejszego towaru wynosi: ................................. PLN.  

 

W przypadku niewypełnienia powyższego oświadczenia przez Wykonawcę oznacza to, iż wybór 

oferty nie powoduje powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa 

powyżej. 

 
 
 
 



 
Część II zamówienia  

 
Usługa wsparcia serwisowego dla urządzeń  CISCO (Smartnet 8x5xNBD)  na okres 
wskazany w tabeli 

Nazwa Numer seryjny Data początku 
wsparcia 

Data końca wsparcia 

Switch Cisco Nexus 
3172TQ 

FOC2126R019 od dnia 
następnego po 
dniu podpisania 
umowy  

30.11.2021 

Router Cisco2951-
Sec/K9 

FCZ171860GC 01.12.2020 30.11.2021 

Switch Cisco Catalyst 
3650 WS-C3650-48TD 

FDO1906E0FE 01.12.2020 30.11.2021 

Switch Cisco Catalyst 
3650 WS-C3650-48TD 

FDO1906E1DS 01.12.2020 30.11.2021 

Dostarczone kontrakty powinny być przypisane w systemie Cisco Service Contract Center do 
konta admin@mup 
 

Czas reakcji serwisowej w pełnych 

godzinach……………………………………………………… 

Informacje wynikające z zapisu punktu 3.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy) - należy 

wskazać konkretny zakres zamówienia powierzony do wykonania podwykonawcy, np. 

dostawa):      

.......................................................................................................................................................

............. 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom ………………………………………………………………………………. 
 

Cena części II zamówienia (wartość brutto) (w PLN): 
….................................................................. 
 
 
Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług należy wypełnić poniższe 
dane:  
Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył..............................(nazwa, rodzaj  
towaru)......................... 
Wartość netto (bez kwoty podatku) niniejszego towaru wynosi: ................................. PLN.  
 
 



W przypadku niewypełnienia powyższego oświadczenia przez Wykonawcę oznacza to, iż wybór oferty nie 
powoduje powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa powyżej. 
Część III zamówienia  

 
Usługa wsparcia dla  VMware`a Sphere  

Przedłużenie usługi wsparcia technicznego elementów w kontrakcie 465452892 przypisanego 
do użytkownika o ID 8926220067. 

 

Producent i wersja  oprogramowania 

………………………………………………………………… 

 

Cena części III zamówienia (wartość brutto) (w PLN): 
….................................................................. 
 
 
Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług należy wypełnić poniższe 
dane:  
Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył..............................(nazwa, rodzaj  
towaru)......................... 
Wartość netto (bez kwoty podatku) niniejszego towaru wynosi: ................................. PLN.  
 
W przypadku niewypełnienia powyższego oświadczenia przez Wykonawcę oznacza to, iż wybór oferty nie 
powoduje powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa powyżej. 
 

Informacje wynikające z zapisu punktu 3.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy) - należy 

wskazać konkretny zakres zamówienia powierzony do wykonania podwykonawcy):      

.......................................................................................................................................................

............. 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom ………………………………………………………………………………. 

.......................................................................................................................................................

............. 

 
1. Oświadczam, że oferowane produkty są zgodne z wymaganiami zawartymi w opisie 

przedmiotu       zamówienia zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

2. Oświadczam, że zdobyłem informacje konieczne do przygotowania oferty.  

3. Zobowiązuję się w przypadku przyznania mi zamówienia, do zawarcia umowy 

na warunkach określonych w projekcie umowy według załącznika do SIWZ. 



4. Potwierdzam związanie niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym 

upływa termin składania ofert. 

5. W przypadku braku podwykonawstwa, o którym mowa w pkt 3.2. SIWZ zaleca się aby 

Wykonawca wpisał w ofercie „nie dotyczy”. W przypadku braku wpisu „nie dotyczy” dla 

Zamawiającego oznaczać to będzie brak podwykonawstwa. 

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 

 
 
 
Data ..........................                                                                           
…………………………… 

 Podpis(-y) osoby (osób) wykazanej(-ych)  
w dokumencie uprawniającym do występowania w 
obrocie prawnym lub posiadającej(ych) 
pełnomocnictwo(-a). 
(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y)  
i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem) 

 
*Nie dotyczy przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - .  
RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych               
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 
 


	Z up. Prezydenta Miasta Lublin       Dyrektor
	Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie
	mgr Katarzyna Kępa

