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Pilchowice dnia 05.03.2015 r. 
 

Znak sprawy: KS.272.113.2015 
 

 
Odpowiedzi na pytania 

 
 

 dotyczące postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, 
którego przedmiotem jest Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla 
35 gospodarstw domowych w Gminie Pilchowice w ramach projektu "Z komputerem na 
TY - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice”.  
 
Przekazuję państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego.  
Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej. 
 
Pytanie nr 1: 

8 strona SIWZ zawiera wykaz załączników. W punkcie nr 8 jest wpisane: ZAŁĄCZNIK 
NR 8 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa, natomiast wskazany w SIWZ 
załącznik nie znajduje się  do pobrania na Państwa stronie internetowej. Prosimy o 
publikację wzoru takiego załącznika, gdyż w specyfikacji jest jasno wskazane, że 
załącznik nr 8 jest załącznikiem do SIWZ (jest w wykazie, więc musi być dołączony do 
przetargu). Brak takiego załącznika oznacza wadę prawną postepowania, gdyż 
opublikowana specyfikacja nie jest pełna. 

 Odpowiedź napytanie nr 1: 
 
Załącznik został dodany dnia 04.03.2015r. 

 

 Pytanie nr 2: 

Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ – formularz cenowy, w warunkach gwarancji 
wymaga: „szczegółowo opisać warunki gwarancji: długości gwarancji i miejsce napraw.” 
Natomiast, w opisie przedmiotu zamówienia, w załączniku nr 4 do SIWZ są podane 
wymagane okresy oraz warunki gwarancji, ale nie we wszystkich pozycjach, np. listwa 
zasilająca, UPS (tu akurat są warunki, ale nie ma wymaganego okresu). 
Prosimy Zamawiającego o stanowisko, czy informację, jak należy wypełnić załącznik  
nr 6 do SIWZ w zakresie warunków gwarancji. Pytanie motywujemy tym, że 
Zamawiający wymaga podania warunków gwarancji „szczegółowo” i należy je opisać,  
a zarazem, przy niektórych pozycjach nie ma konkretnych wymagań. 
Dodatkowo, jakie są warunki gwarancji na oprogramowanie, gdyż też jest 
wyspecyfikowana kolumna z warunkami gwarancji?  
Czy, ewentualnie, Zamawiający zgodzi się na wpis „Producenta zgodna z wymaganiami 
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SIWZ” w pozycjach, w których w opisie przedmiotu zamówienia nie ma żadnych 
wymogów dotyczących gwarancji? 

 Odpowiedź na pytanie nr 2: 

W odpowiedzi na pytanie podajemy odpowiednie wymagane okresy gwarancji, 
które nie zostały wyspecyfikowane w SIWZ:  
a) Listwa zasilająca - gwarancja producenta 60 miesięcy  
b) UPS - gwarancja producenta 36 miesięcy, na baterie 12 miesięcy  
Zamawiający nie zgadza się na wpis "Producenta zgodna z wymaganiami SIWZ".  
c) Warunki gwarancji na oprogramowanie nie jest brane pod uwagę. Wymagane 
jest spełnienie okresu ważności licencji 

Pytanie nr 3 

Dotyczy monitora (35 szt.) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitora o 
częstotliwości poziomej 30-80KHz oraz częstotliwości pionowej 55-75 KHz 
Różnica miedzy parametrami wymaganymi a proponowanym nie jest do wychwycenia 
przez „ludzkie oko”, a zezwoli na dopuszczenie większej ilości światowej klasy 
producentów monitorów. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
 
Monitor o częstotliwościach odświeżania zawarty we wskazanym przedziale będzie 
spełniał wymogi zamawiającego. Monitor o parametrach:  
Częstotliwość pozioma 30 - 80 KHz  
Częstotliwość pionowa 55 - 75 Hz  
spełnia wymagania zamawiającego.  
Częstotliwość poziomą nie mniejszą niż 29 KHz i nie większą niż 83 KHz oraz 
częstotliwość pionową nie mniejszą niż 54 Hz i nie większą niż 76 Hz  
w SIWZ należy traktować jako częstotliwości w jakim monitor ma pracować.  

Pytanie nr 4 

Dotyczy komputer stacjonarny (35 szt.) zamawiający umieścił zapis: Obudowa - „suma 
wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość) nie przekracza 900 mm”. Czy 
Zamawiający dopuści komputery markowego producenta z obudową o łącznych 
wymiarach 1011 mm czyli bardzo zbliżonych do obudów wymaganych przez 
Zamawiającego?  
Pragniemy zwrócić uwagę, iż zapis „Obudowa – (wysokość + szerokość + głębokość) nie 
przekraczająca 900 mm” jednoznacznie wskazuje na jednego producenta sprzętu. 
Pozytywna odpowiedź na powyższe pytania dopuści możliwość ubiegania się o realizację 
zamówienia innych producentów markowych komputerów takich jak HP, Fujitsu. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4 
 
Zamawiający dopuszcza obudowę o łącznych wymiarach nie większych niż 990mm. 
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Pytanie nr 5 

Dotyczy Komputer stacjonarny (35 szt.) Zamawiający umieścił zapis: zasilacz – zasilacza, 
ze standardem ATX, aktywne PFC, o mocy nie mniejszej niż 300W. 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie markowego producenta, który zaoferuje komputer 
wyposażony w zasilacz o mocy 240W i sprawności 90%? Zaoferowana moc zasilacza, 
pozwala na sprawne działanie komputera zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym 
SIWZ. Zgoda na wyposażenie komputera w zasilacz o mniejszej mocy jest bardziej 
korzystna dla Zamawiającego. Dodatkowo mniejsza moc zasilacza to również mniejsze 
straty na ciepło. 
Zmiana specyfikacji uwzględniająca powyższy wniosek - pozwoli na zaoferowanie 
markowych komputerów szerszej grupy producentów, co będzie miało korzystny wpływ 
na racjonalne wydawanie środków publicznych. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
 
Zamawiający nie dopuszcza zasilacza o mniejszej mocy. Minimalna moc zasilacza 
musi wynosić 300W o sprawności 85% ze względu na możliwość rozbudowy 
komputera o np. wydajniejszą kart ę graficzną, dodatkowy dysk twardy itp. Zasilacz 
o mniejszej mocy może nie mieć wystarczającej wydajności prądowej.  
Sprzęt większości producentów komputerowych ma możliwość montażu zasilacza o 
większej mocy 

Pytanie nr 6 

Dotyczy monitorów. Czy Zamawiający w sposób właściwy opisał częstotliwość  
w monitorach? Czy nie powinno być? 
Częstotliwość pozioma 30-80KHz, częstotliwość pionowa 55-75 Hz. Niniejszym 
informuję, ze nie istnieją monitory spełniające wszystkie zapisy specyfikacji przy 
obecnych zapisach 

Pytanie nr 7 

Zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie dotyczące 
postępowania: Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ. Monitor (35 szt.)  
Pytanie:  
Czy Zamawiający dopuści monitor o częstotliwości odświeżania poziomej 30-80KHZ 
oraz częstotliwości pionowej 55-75 Hz? Podana przez Zamawiającego specyfikacja 
wskazuje na monitor wycofany ze sprzedaży. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 6 i 7: 
 
Częstotliwość poziomą nie mniejszą niż 29 KHz i nie większą niż 83 KHz oraz 
częstotliwość pionową nie mniejszą niż 54 Hz i nie większą niż 76 Hz  
w SIWZ należy traktować jako częstotliwości w jakim monitor ma pracować 
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Pytanie nr 8 

 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Libre Office na licencji OPEN? 
Uzasadnienie: Zgodnie z zasadami licencjonowania firmy Microsoft sprzęt komputerowy, 
który zostanie wypożyczony/wynajęty/użyczony/przekazany beneficjentom 
(użytkownikom domowym) lub podległym jednostkom administracji powinien posiadać 
oprogramowanie Microsoft z prawami licencji na wypożyczenie tzw. Rental Rights. 
Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Microsoft 
http:/www.microsoft.com/pl-pl/licencje/about-licensing/rental-rights.aspx#tab-1 oraz 
wyjaśnieniami przedstawionymi w załącznikach na ww. stronie www, taka licencję 
można zakupić jedynie dla oprogramowania: Windows 7/8/8.1 Professionaness, l, 
Windows Vista Bus, Microsoft Office Standard 2010 oraz 2013 a także Professional Plus 
2010 oraz 2013. W związku z powyższym zastosowanie wymagające licencji 
równoważnej do Microsoft Office Home&Student narzuca licencji w wersji co najmniej 
Microsoft Office Standard 2013 oraz dodatkowej licencji użyczenia co ponad 5 krotnie 
przewyższa, koszt zakupu licencji Microsoft Office Home& Student 2013. Prosimy  
o dopuszczenie licencji Libre Office. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 8 
 
Zamawiający zmieścił w dniu 05.03.2015r nowy opis przedmiotu zamówienia. 
Wyjaśnienia co do tego zakresu zawiera również odpowiedź na pytanie nr 21. 
 

Pytanie nr 9 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania komputera wyposażonego w zasilacz 
w standardzie ATX o mocy 280W z aktywnym filtrem PFC?  
Uzasadnienie: W komputerach markowych producentów takich jak min. Dell, Fujitsu, 
Lenovo montowane są fabryczne zasilacze o mocy 280W i sprawności 85 % przy 50% 
obciążeniu. Zastosowany zasilacz o mocy niższej wystarcza do stabilnej pracy komputera. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 9 
 
Zamawiający nie dopuszcza zasilacza o mniejszej mocy. Minimalna moc zasilacza 
musi wynosić 300W o sprawności 85% ze względu na możliwość rozbudowy 
komputera o np. wydajniejszą kart ę graficzną, dodatkowy dysk twardy itp. Zasilacz 
o mniejszej mocy może nie mieć wystarczającej wydajności prądowej.  
Sprzęt większości producentów komputerowych ma możliwość montażu zasilacza  
o większej mocy 

Pytanie nr 10:  

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania komputera, którego suma wymiarów 
wynosi nie więcej niż 1000 mm?  
Uzasadnienie: Ograniczenie sumy wymiarów do 900mm skutecznie obniża konkurencję , 
na rynku spośród markowych  komputerów w obudowach fabrycznie przystosowanych do 
pracy w układzie pionowym jedynie firma HP spełnia ten wymóg. Prosimy o zmianę tego 
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wymogu jako ograniczającego konkurencję, nieuzasadnionego technicznie, użytkowo i 
niepotrzebnie podnoszącego koszty rozwiązania. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 10: 
 
Zamawiający dopuszcza obudowę o łącznych wymiarach nie większych niż 990mm 

Pytanie 11:  

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania komputera, którego poziom 
emitowanego hałasu, mierzony według normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 
9296 w trybie jałowym (tryb IDLE przy uruchomionym systemie Microsoft Windows) 
wynosi więcej niż 23 dB w pozycji obserwatora, potwierdzony stosownym dokumentem 
producenta komputera? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 11 
 
Zamawiający dopuszcza komputer, którego poziom emitowanego hałasu, mierzony 
wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym wynosi 
nie więcej niż 23dB w pozycji obserwatora, potwierdzony stosownym dokumentem 
producenta komputera. Tym samym są to wymagania, które są wymienione  
w SIWZ: "Gło śność z pozycji operatora w trybie IDLE maksymalnie 23dB, 
mierzona zgodnie z normą ISO 7779 / ISO 9296 (oświadczenie producenta załączone 
do oferty)".  
 

Pytanie 12: 

Prosimy o doprecyzowanie wymagań stawianych procesorowi w oferowanych 
komputerach. Czy Zamawiający wymaga aby oferowany procesor osiągnął min. 6690 pkt 
czy w teście Passmark opublikowanym na stronie www. Cpubenchmark.net/cpu_list.php 
czy Zamawiający wymaga aby oferowany procesor osiągnął w oferowanym komputerze 
wyniki w teście SYSMark Performance Analisys 197 punktów, 3D Modeling: 20-6 
punktów, Media Creation: 171 punktów, System Managment: 154 punkty?  
Ponadto informuję Państwa iż test Passmark odnosi się do procesora i jest testem 
bezpłatnym, test SysmarkPerformanceTest odnosi się do komputera i jest testem płtanym, 
wymagającym posiadania licencji a także posiadania komputera w konfiguracji zgodnej  
z oferowaną w przedmiotowym postepowaniu, co skutecznie ogranicza konkurencję,  
a także podnosi koszt udziału w postepowaniu. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 12 
 
Wymagane testy "SYSmark PerformanceTest w wersji 2012" zawarte w SIWZ 
(wydajność obliczeniowa) zostają wykreślone i jedynym wymaganym testem 
pozostaje test CPU PASS Mark ze strony WWW: 
http://cpubenchmark.net/cpu_list.php 
Zgodnie ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia wprowadzoną przez 
Zamawiającego dnia 05.03.2015r. 
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Pytanie nr 13:  

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania monitora wyposażonego w głośniki 
stereo o mocy 1,0 W każdy? 
Uzasadnienie: Wymagania głośników o mocy min. 1,5 W znacznie podnosi cenę 
oferowanego monitora, ponadto mając na uwadze planowane zastosowania jest 
całkowicie nieuzasadniony technicznie. Nie bez znaczenia jest także fakt, że opis takiego 
wymogu znacznie ogranicza konkurencje, poprzez wyeliminowanie producentów 
oferujących rozwiązanie bardziej zaawansowane, poprzez spełnienie wymagań i norm 
środowiskowych oraz dyrektyw unijnych, które calowo narzucają instalację głośników 
monitorowych o mniejszej mocy. Prosimy o wykreślenie tego wymogu jako 
ograniczającego konkurencję, nieuzasadnionego technicznie, użytkowo i niepotrzebnie 
podnoszącego koszt rozwiązania. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 13: 
 
Zamawiający nie dopuszcza monitora wyposażonego w głośniki o mocy 1W. 

Pytanie nr 14: 

Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania monitora, którego maksymalne zużycie 
energii w trakcie pracy nie przekracza 21 W? 
Uzasadnienie: Prosimy o zmianę tego wymogu jako ograniczającego konkurencję, 
nieuzasadnionego technicznie, użytkowo i nie potrzebnie podnoszącego koszty 
rozwiązania. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 14 
 
Zamawiający nie dopuszcza monitora, którego maksymalne zużycie energii jest 
większe niż 18W 

Pytanie nr 15: 

Czy Zamawiający, w pozycji drukarek laserowych usunie zapis wagi drukarki „max  
19kg”, gdyż nie jest to parametr stricte techniczny, a jedynie nie pozwala zaoferować 
drukarek innych czołowych producentów, lub alternatywnie, czy Zamawiający dopuści 
drukarki o maksymalnej wadze 21 kg. Dopuszczenie wagi drukarki o 2 kg więcej nie 
wpływa w żaden sposób na codzienne użytkowanie drukarki. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 15 
 
Zamawiający dopuszcza drukarkę o maksymalnej wadze 21kg 
 

Pytanie nr 16 

Czy Zamawiający, w pozycji drukarek laserowych, dopuści maksymalną gramaturę 
papieru 175 g/m²? zmiana maksymalnej gramatury z 220 na 175 nie wpływa na codzienne 
użytkowanie. Standardowa gramatura papieru to około 90 g/m² (zwykła kartka A4). 
Gramatura 220 g/m² to arkusz o gramaturze grubego kartonu, a gramatura 175 jest to 
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arkusz o gramaturze kartonu. Jest mało prawdopodobne, aby użytkownicy codziennie 
drukowali arkusze o gramaturze 220 g/m².  
 
Odpowiedź na pytanie nr 16 
 
Zamawiający dopuszcza zmianę gramatury z 220 na 175 g/m2 

Pytanie nr 17: 

Zamawiający wymaga, aby suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + 
głębokość) w zaproponowanym  komputerze stacjonarnym nie przekraczała 900 mm. 
Zawarcie powyższego zapisu w opisie przedmiotu zamówienia, uzupełnionym dodatkowo 
o wymóg posiadania dwóch zewnętrznych wnęk montażowych 5,25” oraz jednej wnęki 
montażowej 3,5”, wyklucza większość producentów markowego sprzętu komputerowego.  
Czy Zamawiający dopuści komputery stacjonarne wyposażone w obudowę 
charakteryzującą się sumą wymiarów nieprzekraczającą 1040 mm? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 17 
 
Zamawiający dopuszcza obudowę o łącznych wymiarach nie większych niż 990mm. 

Pytanie nr 18: 

Zamawiający wymaga, aby komputer stacjonarny wyposażony był w zasilacz ATX  
o mocy nie mniejszej niż 300 W. zawarcie powyższego zapisu znacząco ogranicza 
konkurencję, ponieważ znakomita większość producentów markowych sprzętów 
komputerowych wyposaża je obecnie w zasilacze o mniejszej mocy (280 W) zaś  
o większej sprawności. Wyposażenie komputera w zasilacz o takich parametrach nie 
ogranicza danej konfiguracji sprzętowej w kontekście przyszłej rozbudowy. Zgodnie  
z powyższym prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia i określenie 
minimalnej mocy zasilacza wynikającej z jego sprawności. 
Zgodnie z powyższym, czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie komputerów 
stacjonarnych wyposażonych w zasilacze o mocy 280 W i sprawności minimum 85%? 
 
Odpowiedź na pytanie nr18 
 
Zamawiający nie dopuszcza zasilacza o mniejszej mocy. Minimalna moc zasilacza 
musi wynosić 300W o sprawności 85% ze względu na możliwość rozbudowy 
komputera o np. wydajniejszą kart ę graficzną, dodatkowy dysk twardy itp. Zasilacz 
o mniejszej mocy może nie mieć wystarczającej wydajności prądowej.  
Sprzęt większości producentów komputerowych ma możliwość montażu zasilacza o 
większej mocy 

Pytanie nr 19: 

Zamawiający wymaga, aby płyta główna zaproponowanego komputera była wyposażona 
w 4 złącza SATA, minimum 2 złącza SATA III. Większość producentów markowych 
komputerów wyposaża je jedynie w 3 złącza SATA, co jest w zupełności wystarczające, 
jeżeli chodzi o przyszłą rozbudowę komputera. 
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Czy Zamawiający dopuści płyty główne wyposażone w 3 złącza SATA, z czego każdy 
będzie złączem SATA III? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 19 
 
Zamawiający nie dopuszcza płyty głównej z mniejszą ilością złącz SATA. 

Pytanie nr 20: 

„Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod 
nazwą: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla 35 gospodarstw 
domowych w Gminie Pilchowice w ramach projektu „Z komputerem na TY – 
przeciwdziałanie cyfrowemu w Gminie Pilchowice” 
 
Czy częstotliwość odświeżania podane w specyfikacji monitora tj: 

      Częstotliwość pozioma – 29 – 83 KHz 
Częstotliwość pionowa 54 – 76 Hz 
określają przedział częstotliwości w których mają się zawierać parametry proponowanego 
monitora? 
Np. czy monitor o parametrach 
Częstotliwość pozioma 30 – 80 KHz 
Częstotliwość pionowa 55 – 75 Hz 
Będzie dopuszczony? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 20 
 
Częstotliwość poziomą nie mniejszą niż 29 KHz i nie większą niż 83 KHz oraz 
częstotliwość pionową nie mniejszą niż 54 Hz i nie większą niż 76 Hz  
w SIWZ należy traktować jako częstotliwości w jakim monitor ma pracować 

Pytanie nr 21 

Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, że nie można do przedmiotowego przetargu 
zaoferować Microsoft Office Home and Student 2013 PL, gdyż do tego oprogramowania 
nie można zaoferować dołączyć licencji Renatal Rights!!! 
Dodatkowe licencje Rental Rights – czyli możliwość użyczenia/wypożyczenia są 
wymagane, gdy to Urząd kupuje komputery i przekazuje je osobom prywatnym. Opis 
przedmiotu zamówienia, SIWZ, jednoznacznie wskazuje, komu mają być przekazane 
komputery. Cytuję SIWZ: 
 „Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 35 
gospodarstw domowych w Gminie Pilchowice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
zawiera ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ”. 
Firma Microsoft nie przewiduje zakupu licencji rental rights do oprogramowania Office 
Home and Student. 
Jedyną oprogramowanie jest Office Standard PKC w wersji GOV, który kosztuje w 
okolicach 1500,00 zł netto za sztukę (wraz z licencjami). 
Druga sprawa. 
Zamawiający dodał odnośnik, że zaoferowane oprogramowanie może być równoważne.  
I dodał „kryterium równoważności”. Cytuję: 
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 - równoważny tj. zapewniający pełną funkcjonalność oraz wygląd dokumentów 
stworzonych przez Microsofr Office 2013, 2010, 2007, 2003, 2000 (np. poprawne w 
100% działanie makr z aplikacji Exel) identycznie jak w Microsoft Office 2013. 
Zapewniający poprawną obsługę nakładek systemowych w ramach aplikacji, które oferuje 
wiele aplikacji. Dokument stworzony w równoważnym pakiecie biurowym powinien 
posiadać identyczny wygląd oraz funkcjonalność w pakietach biurowych Microsoft 
Office. 
Szanowni Państwo. To nie są kryteria równoważności. Nie ma takiego oprogramowania, 
które wygląda tak samo i ma w 100% takie same funkcjonalności. Wszystko dotyczy tego 
samego producenta, co jest łamaniem zasady konkurencyjności. 
To tak jakby Zamawiający zamawiał auto i wpisał tak: 
„WV Passat lub równoważny. Przez równoważność Zamawiający rozumie taki sam 
wygląd auta oraz auto musi spełniać w 100% parametry techniczne WV Passat”. 
Reasumując. Wymagania Zamawiającego co do programu biurowego są niemożliwe do 
spełnienia, ze względu na licencyjność firmy Microsoft. Po drugie opis równoważności 
nie opisuje kryteriów równoważności, tylko potwierdza opis przedmiotu zamówienia. 
Prosimy o zredagowanie opisu przedmiotu zamówienia w kwestii oprogramowania 
biurowego, gdyż obecny wymóg jest niemożliwy do spełnienia oraz dopuszczenie 
programów równoważnych (np. opartych na licencji Open). 
 
Odpowiedź na pytanie nr  21 
 
W związku z pytaniami dotyczącymi licencji Microsoft Office Home & Student 
informujemy i ż wersja ta została wpisana omyłkowo w specyfikacje istotnych 
warunków zamówienia. Tym samym zamawiający zmienia opis przedmiotu 
zamówienia odnośnie oprogramowania biurowego i opis ten brzmi:  
Pakiet biurowy Microsoft Office 2013 Standard PL - Rental Rights lub równoważny.  
Za pakiet równoważy dla Microsoft Office 2013 Standard Zamawiający uzna 
oprogramowanie spełniające poniższe wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, 
bez użycia dodatkowych aplikacji:  
1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:  
a) Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika.  
b) Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym 
umiejętności technicznych.  
2. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów 
elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:  
a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,  
b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych 
Ram Interoperacyjności,  
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. 
U. 2012, poz. 526),  
c) Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do 
potrzeb instytucji  
d) W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne 
umożliwiaj ące automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i 
aplikacjami (j ęzyk makropoleceń, język skryptowy).  
3. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.  
4. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:  
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a) Edytor tekstów  
b) Arkusz kalkulacyjny  
c) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji  
d) Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych  
e) Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, 
kalendarzem, kontaktami i zadaniami)  
f) Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych 
na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.  
5. Edytor tekstów musi umożliwiać:  
a) Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w 
zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością 
słownika wyrazów  
bliskoznacznych i autokorekty.  
b) Wstawianie oraz formatowanie tabel.  
c) Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.  
d) Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele 
przestawne).  
e) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków.  
f) Automatyczne tworzenie spisów treści.  
g) Formatowanie nagłówków i stopek stron.  
h) Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w 
dokumencie.  
i) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.  
j) Okre ślenie układu strony (pionowa/pozioma).  
k) Wydruk dokumentów.  
l) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych 
pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją 
prywatną.  
m) Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub 
Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich 
elementów i atrybutów  
dokumentu.  
n) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem 
modyfikacji.  
o) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi 
umożliwiaj ących wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów 
normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem.  
p) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi 
umożliwiaj ących podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym 
dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami 
obowiązującego w Polsce prawa.  
6. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:  
a) Tworzenie raportów tabelarycznych  
b) Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych  
c) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz 
formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne 
oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.  
d) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, 
bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)  
e) Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i 
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webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę 
wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych  
f) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiaj ących dynamiczną zmianę 
wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych  
g) Wyszukiwanie i zamianę danych  
h) Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego  
i) Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie  
j) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności  
k) Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem  
l) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.  
m) Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą 
oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z 
uwzględnieniem poprawnej realizacji  
użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.  
n) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem 
modyfikacji.  
7. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:  
a) Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:  
b) Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego  
c) Drukowanie w formacie umożliwiaj ącym robienie notatek  
d) Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.  
e) Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji  
f) Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera  
g) Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań 
dźwiękowych i wideo  
h) Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego  
i) Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w 
źródłowym arkuszu kalkulacyjnym  
j) Mo żliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów  
k) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym 
monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera l. 
Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS 
PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010.  
8. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi 
umożliwiać  
a) Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych  
b) Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, 
biuletynów, katalogów.  
c) Edycję poszczególnych stron materiałów.  
d) Podział treści na kolumny.  
e) Umieszczanie elementów graficznych.  
f) Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej.  
g) Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji.  
h) Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.  
i) Wydruk publikacji.  
j) Mo żliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK.  
9. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, 
kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:  
a) Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego MS Exchange 
2010/2013,  
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b) Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z 
zastosowaniem efektywnej kompresji danych,  
c) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy 
zablokowanych i bezpiecznych nadawców,  
d) Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną  
e) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,  
f) Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do 
określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy  
i odbiorcy,  
g) Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, 
oddzielnie dla nadawcy i adresatów,  
h) Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane 
lokalnie,  
i) Zarządzanie kalendarzem,  
j) Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania 
uprawnień użytkowników,  
k) Przeglądanie kalendarza innych użytkowników,  
l) Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje 
automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach,  
m) Zarządzanie listą zadań,  
n) Zlecanie zadań innym użytkownikom,  
o) Zarządzanie listą kontaktów  
p) Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom,  
q) Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników,  
r) Mo żliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.  
Nośnik do instalacji oprogramowania 
Powyższe zmiany zostały zamieszczone przez Zmawiającego 05.03.2015 w zmianie 
przedmiotu zamówienia. 

Pytanie nr 22: 

Czy Zamawiający opublikuje załączniki w formacie edytowanym, np. word? 
Przykładowo: Ciężko jest wpisać „opis rozwiązania” w nieedytowaną tabelę PDF w 
formularzu cenowym o powierzchni 1 cm². Bardzo to ułatwi wypełnienie ofert. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 22 
 
Zamawiający opublikuje załączniki do SIWZ które wymagają wypełnienia przez 
Wykonawcę w formacie edytowalnym. 
 
 
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 
 

 


