
 
 
 
 

 
 

Powiat Suski – Starostwo Powiatowe w  Suchej Beskidzkiej 
Adres ul. Kościelna 5b, 34 – 200 Sucha Beskidzka 

e-mail: modernizacja@powiatsuski.pl    tel: 033 875 79 46 

 Sucha Beskidzka, dnia 28.07.2017 r.

   

WSZYSCY ZAINTERESOWANI 

 

Dotyczy: dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej. Numer 

referencyjny postępowania: WE.272.5.2017. 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2015  r. poz. 2164, ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania do treści SIWZ z dnia 27.07.2017 r.  

Pytanie nr 1 
,,Uprzejmie informujemy, że firma Adobe jak również inne firmy oferujące oprogramowania wprowadziły 

zmiany w licencjonowaniu i sunskrupcjonowaniu swoich produktów. Produkty z rodziny CS6 lub inne podobne 

na licencjach wieczystych zostały zastąpione rodziną CC czyli Creative Cloud i takie rozwiązania są obecnie 

stosowane najczęściej (dostępne tylko w subskrypcjach). Dla rozwiązań komercyjnych istnieje możliwość 

zakupu oprogramowań wraz z subskrypcją na okres od 1 do 3 lat. Dla EDU i GOV (Czyli min. dla 

Zamawiającego) istnieje możliwosć zakupu licencji (subskrypcji) na okres do 4 lat włącznie. Dostępne są 

różne warianty, w tym na użytkownika (Named) oraz na urządzenie (Device). Prosimy o wyrażenie zgody na 

zaoferowanie rozwiązania z subskrypcją 4-letnią jako rozwiązania równoważnego oraz nowszego do 

opisanego w SIWZ dla pozycji nr 7, które będzie zainstalowane na 20 komputerach z pozycji nr 1.” 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rozwiązania z subskrypcją 4 letnią, jako 

rozwiązania równoważnego dla rozwiązania opisanego w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, 

że oprogramowanie z poz. 7 ma zostać zainstalowane na 20 dostarczanych przez Wykonawcę. Wycenę 

należy przedstawić zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ (bez dokonywania na mim żadnych 

zmian). Oprogramowanie ma posiadać subskrypcję na każdy dostarczony komputer. Niniejsze 

wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

Pytanie nr 2 

,,Prosimy o wyrażenie zgody na uznanie za równoważny komputer AIO dla pozycji nr 1, o następujących 

parametrach: 

Komputer Stacjonarny All in One. Procesor nie mniej niż dwurdzeniowy, czterowątkowy, uzyskujący co 

najmniej 5000 punktów w teście Passmark – CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na 

stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Pamięć RAM – nie mniej niż 4 GB z możliwością 

rozbudowy. Typ ekranu – Matowy, LED. Przekątna ekranu – nie mniej niż 19,5”. Rozdzielczość ekranu – nie 

mniej niż FULL HD. Wbudowane napędy optyczne – Nagrywarka DVD. Dźwięk – Zintegrowana karta 

dźwiękowa zgodna z np. Intel High Definition Audio lub inną równoważną, wbudowane głośniki stereo, 

wbudowany mikrofon. Kamera internetowa – 1,0 Mpix. Łączność – Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, LAN 10/100/1000 

Mbps. Rodzaje wejść/wyjść: -DC-in (wejście zasilania) – nie mniej niż 1 szt. –RJ-45 (LAN) – nie mniej niż 1 

szt. – HDMI – nie mniej niż 1 szt. – USB – nie mniej niż min. 4 szt. – Czytnik kart pamięci – nie mniej niż 1 szt. 

– Wejście słuchawkowe/głośnikowe – nie mniej niż 1 szt. System operacyjny: Windows 10 Professional (64bit). 

Dołączone akcesoria: klawiatura przewodowa, zasilacza, mysz przewodowa” 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie jako rozwiązanie równoważne 

rozwiązaniu opisanemu w SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia dla pozycji nr 2 bez zmian, gdyż 

proponowany system operacyjny spełnia wymagania opisu przedmiotu zamówienia (typu 

profesjonalnego, gwarantujący obsługę tzw. Active Directory). Niniejsze wyjaśnienia i modyfikacje 

stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Od dnia 28.07.2017 r. opis 

przedmiotu zamówienia dla pozycji nr 1 (komputery) brzmi następująco. 
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Komputer Stacjonarny All in One. 

Procesor nie mniej niż dwurdzeniowy, czterowątkowy, uzyskujący co najmniej 5000 punktów w teście 

Passmark – CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Pamięć RAM – nie mniej niż 4 GB z możliwością 

rozbudowy. Typ ekranu – Matowy, LED. Przekątna ekranu – nie mniej niż 19,5”. Rozdzielczość 

ekranu – nie mniej niż FULL HD. Wbudowane napędy optyczne – Nagrywarka DVD. Dźwięk – 

Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z np. Intel High Definition Audio lub inną równoważną, 

wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon. Kamera internetowa – 1,0 Mpix. Łączność – Wi-Fi 

802.11 b/g/n/ac, LAN 10/100/1000 Mbps. Rodzaje wejść/wyjść: -DC-in (wejście zasilania) – nie mniej 

niż 1 szt. –RJ-45 (LAN) – nie mniej niż 1 szt. – HDMI – nie mniej niż 1 szt. – USB – nie mniej niż 

min. 4 szt. – Czytnik kart pamięci – nie mniej niż 1 szt. – Wejście słuchawkowe/głośnikowe – nie 

mniej niż 1 szt. System operacyjny: zgodnie z treścią pozycji nr 2 opisu przedmiotu zamówienia, 

gwarantujący poprawne działanie z zainstalowanym oprogramowaniem  z poz. 7 i poz. 8. Dołączone 

akcesoria: klawiatura przewodowa, zasilacza, mysz przewodowa 

20 szt. 

 

 

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Pozostałe szczegóły bez zmian. Wycenę należy przedstawić zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. 

Niniejszą odpowiedź kieruje się do Oferenta zadającego pytanie a także zamieszcza się na stronie Internetowej 

postępowania pod adresem www.powiatsuski.pl. Niniejsza zmiana stanowi integralną część specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Termin składania ofert pozostaje bez zmian: 18.08.2017 r. (zgodnie z treścią 

SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 

1 x Oferent (bez ujawniania źródła zapytania). 

1 x www.powiatsuski.pl 
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