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Starachowice, dnia 25.04.2022 r.

INFORMACJA nr 2

dla Wykonawców
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz artykułów biurowych
w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania i modyfikuje 
treść SWZ:

Pytanie nr 1
Pytanie dotyczące pracowni kierowca mechanik, pracownia eksploatacji urządzeń i systemów 
mechatronicznych, pracownia elektrotechniki i eletroniki – rzutnik cyfrowy:
Wymagania, które postawił Zamawiający co do minimalnych parametrów rzutnika wskazują na 
urządzenie stare i niedostępne już na rynku. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zmianę lub 
wykreślenie następujących parametrów:
● Format obrazu standard 4:3 -> ZMIANA na 4:3 lub 16:9
● Złącza: WYKREŚLENIE złącza S-Video (jest to złącze archaiczne nie montowane w nowoczesnych 

maszynach)
● Głośniki min. 5W ZMIANA na min. 2W

Powyższe kosmetyczne zmiany pozwolą na zaoferowane nowoczesnym maszyn, w pełni funkcjonalnych 
w placówkach edukacyjnych.
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający akceptuje proponowane zmiany przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymagań. 

Pytanie nr 2
Pytanie dotyczące pracowni kierowca mechanik – rzutnik cyfrowy:
Zamawiający w punkcie 1. wyspecyfikował parametry ekranu sufitowe natomiast w punkcie 3. Wymaga 
ekranu na stojaku o zupełnie innych parametrach. Proszę o doprecyzowanie, które wymagania należy 
brać pod uwagę przy przygotowywaniu oferty.
Odpowiedź Zamawiającego: 
W pozycji nr 2 – rzutnik cyfrowy Zamawiający określił minimalne wymagane parametry/dane 
techniczne/funkcje rzutnika wraz z ekranem. W pozycji nr 3 Zamawiający określił minimalne wymagane 
parametry/dane techniczne/funkcje kolejnego elementu wyposażenia pracowni - ekranu rozkładanego.

Pytanie nr 3
Pytanie dotyczące Formularza Ofertowego:
Czy zamawiający dołoży w formularzu ofertowym kolumnę "Producent/model", obligując Wykonawców 
do podania nazwy producenta i modelu oferowanego sprzętu? Pozwoli to na sprawdzenie ofert pod 
względem zgodności zaoferowanego sprzętu w stosunku do zapisów SWZ jeszcze przed wyborem 
właściwej oferty. Wiele z parametrów sprzętu komputerowego jest również trudne, ciężkie lub wręcz 
niemożliwe do zweryfikowania podczas dostawy (bez posiadania specyfikacji technicznych producenta) a 
często takie parametry mają znaczny wpływ na cenę. To zaś sprawia, że bardzo często przetargi (i to ze 
sporą przewagą cenową) wygrywają nierzetelni Wykonawcy, którzy oferują sprzęt niezgodny z zapisami 
SWZ, a którego nikt na etapie dostawy nie weryfikuje. Według naszych kilkunastoletnich obserwacji, 
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maksymalnie 10-15% ofert będących w postępowaniach przetargowych najtańszymi spełnia wymagania 
zawarte w SWZ i OPZ (i często ofert wybieranych jako najkorzystniejsze przez Wykonawców, szczególnie 
w przetargach gdzie nie podaje się nazwy producenta ani modelu)! Dlatego tak ważna jest możliwość 
weryfikacji ofert już na etapie ich oceny i dlatego prosimy Zamawiającego aby w interesie swoim jak i 
innych Wykonawców zmodyfikował formularz ofertowy.
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w załączniku nr 1 do SWZ.

Pytanie nr 4
Pytanie dotyczące pracowni technologii mechanicznej i rysunku technicznego - projektor:
Zamawiający wymaga, aby projekt był wyposażony w złącze DVI. Pragnę poinformować, iż nie ma na 
rynku projektorów wyposażonych w taki rodzaj złącza. Wobec powyższego zwracam się z prośbą o 
wykreślenie wymogu tego złącza.
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wykreśla złącze DVI ze specyfikacji urządzenia, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych 
wymagań.

Pytanie nr 5
Pytanie dotyczące pracowni technologii mechanicznej i rysunku technicznego – komputer 
stacjonarny:
Proszę o określenie jaką minimalną pojemność ma posiadać dysk SSD w komputerze?
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż minimalna pojemność dysku SSD wynosi 240 GB.

Pytanie nr 6
Pytanie dotyczące pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych, pracownia 
elektrotechniki i elektroniki - stacja robocza:
W związku z brakiem płyt głównych spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego jednocześnie 
zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie urządzeń bez portu DVI i jeśli to 
konieczne z dodatkową wymaganą przejściówką?
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wykreśla złącze DVI ze specyfikacji urządzeń, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych 
wymagań.

Pytanie nr 7
Pytanie dotyczące pracowni logistyczno-spedycyjnej - laptopy wszystkie:
Zamawiający wymaga kamery o rozdzielczości 1Mpix. Pragnę zauważyć, iż nie istnieją na rynku laptopy z 
wbudowaną kamerą o takie rozdzielczości, a jest to jedynie chwyt reklamowy stosowany przez 
sprzedawców. W laptopach montowane są bowiem kamery o rozdzielczości 0,92Mpix (jest to 
rozdzielczość HD 1280x720 pikseli) co w zaokrągleniu daje właśnie 1Mpix. 
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o korektę zapisu i dopuszczenie urządzeń z wbudowaną 
kamerą 0,92Mpix, przy jednoczesnym spełnianiu pozostałych wymagań.
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał korekty parametrów kamery przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych 
wymagań.

Pytanie nr 8
Pytanie dotyczące pracowni logistyczno-spedycyjnej - projektor multimedialny:
Zamawiający wyspecyfikował projektor Vivitek DW555WH, który został już przez producenta wycofany z 
produkcji, a wszystkie stany magazynowe wyprzedane. W związku z powyższym proszę o umożliwienie 
dostarczenia projektora o parametrach:

 możliwość wyświetlania w 3D
 rozdzielczość natywna FullHD (1920x1080)
 jasność: 3600 ansi lumenów
 kontrast: 20000:1
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 żywotność lampy: 10000 tryb Eco
 złącza: 2x HDMI (w tym 1x MHL), 1x VGA, 1x kompozyt, 2x audio jack, 1x USB, 1x RJ45 1x RS232
 pobór mocy w trybie czuwania 0,5W
 głośnik 10W
 ochrona hasłem, blokada Kensington lock, zabezpieczenie antykradzieżowe

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał korekty parametrów projektora multimedialnego w zakresie usunięcia złącza S-
Video, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymagań.

Pytanie nr 9
Czy wobec powyższych pytań możliwe jest przesunięcie terminu składania ofert na późniejszy?
Odpowiedź Zamawiającego: 
Z uwagi na wprowadzone zmiany Zamawiający wyraża zgodę i przesuwa termin składania ofert na dzień 
29.05.2022 r.. 

Pytanie nr 10
Czy Zamawiający na pewno wymaga:
Podkładka pod mysz
Materiał: guma/tkanina
Długość: 300 mm
Szerokość: 3230 mm – szerokości podkładki 3,23 metra? 
Grubość: 3 mm
Antypoślizgowy spód kolor czarny
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał korekty w załączniku nr 6 do SWZ w zakresie szerokości podkładki pod mysz.

Pytanie nr 11
Wnosimy o możliwość zaoferowania projektorów w technologii DLP która jest powszechnie używana dla 
edukacji. Zamawiający wymaga żywotności lampy 5 000h oraz S-Video które są typowe dla projektów 
DLP a nie LCD.
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje parametry urządzenia określone w załączniku nr 6 do SWZ.

Pytanie nr 12
Sprzęt komputerowy i multimedialny do pracowni Centrum Kształceni Zawodowego  w Starachowicach - 
budynek nr 3, ul. 1 Maja 4, 27-200 Starachowice
1)      Wnosimy o usunięcie wymogu posiadania przez projektor DVI – jest to przestarzałe złącznie nie 
wykorzystywane już w projektorach,  Możliwość zakupu takiego projektora to sprzęt poleasingowy.
2)      Wnosimy o podanie pojemności dysków SSD dla komputerów stacjonarnych oraz specyfikacji 
systemu operacyjnego.
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wykreśla złącze DVI ze specyfikacji urządzeń, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych 
wymagań. 
Zamawiający informuje, iż minimalna pojemność dysków SSD wynosi 240 GB, ponadto uzupełniono dane 
urządzenia o specyfikację systemu operacyjnego.

W związku z powyższym Zamawiający w dniu 25.04.2022 r. zamieszcza stronie załącznik nr 6 do 
SWZ po modyfikacji.
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Ponadto Zamawiający modyfikuje treść rozdziału VI SWZ i po ust. 1 dodaje zapis o treści:

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których 
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na czas trwania tych okoliczności.”

W związku z powyższym Zamawiający w dniu 25.04.2022 r. zamieszczę na stronie załącznik nr 
4 i 4a do SWZ po modyfikacji.

Zamawiający informuje, iż w związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania, przesuwa termin 
składania ofert na dzień 28.04.2022 r.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SWZ w:

1. rozdziale XI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do 
dnia 27.05.2022 r.

2. rozdziale XV ust. 2 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 28.04.2022 r. do godz. 
09:00.

3. rozdziale XVI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2022 o godzinie 11:00.

          Zamawiający
/-/ Dariusz Dąbrowski
          Wicestarosta 
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