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WYJAŚNIENIA I ZMIANY 
TREŚCI SPECYFIK AGI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jako Zamawiający w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie" 

- WSA-ZP-10/2017 działając zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 teks jednolity) - udziela wyjaśnień do 

złożonych zapytań oraz dokonuje zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

I WYJAŚNIENIASIWZ 

1. Pytanie. 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odpowiedź na następujące pytania: Załącznik 6a pkt 

12. Zamawiający w pkt. 12 wymaga „Zaoferowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za 

pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft" według najlepszej naszej wiedzy na dzień 

dzisiejszy wszystkie systemy operacyjne teraz wg. nowych zasad Microsoft wymagają aktywacji 

online lub tel. Czy Zamawiający dopuści systemy operacyjne Microsoft wg nowych zasad 

aktywacji? 

Odpowiedź. 

Zamawiający dopuszcza systemy Microsoft wg nowych zasad aktywacji za pomocą Internetu lub 

telefonu. W związku z powyższym Zamawiający zmienia odpowiednio zapisy w SIWZ w załączniku 

nr 6A pkt. 12. 

2. Pytanie. 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odpowiedź na następujące pytania: Załącznik 6a pkt 

17. Zamawiający w pkt 17 wymaga „Dodatkowe w pełni funkcjonalne oraz nieodpłatne licencyjnie 

oprogramowanie producenta komputera umożliwiające diagnostykę usterek sprzętowych 

(hardware)". Niektórzy producenci umożliwiają diagnostykę usterek sprzętowych wyłącznie za 
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pomocą wbudowanych rozwiązań hardware bez użycia oprogramowania diagnostycznego. Czy 

Zamawiający dopuści rozwiązanie diagnostyczne tylko w wersji hardware? 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania umożliwiające diagnostykę komputera w postaci 

oprogramowania diagnostycznego lub za pomocą wbudowanych rozwiązań sprzętowych. W 

związku z powyższym Zamawiający zmienia odpowiednio zapisy w SIWZ w załączniku nr 6A pkt. 

17. Zmieniony tekst zostanie oznaczony kursywą. 

II ZMIANY SIWZ 

Zamawiający modyfikuje treść Formularza ofertowego - Załącznik Nr 6A do SIWZ który otrzymuje 

jednolitą treść. Zmieniony i ujednolicony Załącznik Nr 6A do SIWZ oznacza się wersją 1.1. którą 

publikuje się poniżej. 

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się 

integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić przy 

sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień oraz modyfikacje SIWZ nie zmieniają w istotny sposób 

ustalonych zasad postępowania przetargowego a także przedmiotu zamówienia, w związku z 

powyższym Zamawiający nie przedłuża wyznaczonego terminu składania ofert. 

W załączeniu: 

1. Zmieniony i ujednolicony Załącznik Nr 6A do SIWZ-wersja 1.1. (5 str). 

Odpowiedź. 
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