
                                                                                                                       

Dostawa sprzętu IT - MW/ZP/1/PN/2019 
 

Warszawa, dnia 19.04.2019 r.  

MW/ZP/1/PN/2019 

Wszyscy Wykonawcy 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  pn.: Dostawa 
sprzętu IT” – nr ref. MW/ZP/1/PN/2019, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr  536047-N-2019 
w dniu 11.04.2019 r.  

Odpowiedzi na pytania – Zestaw 3.  Modyfikacja treści SIWZ 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (tekst 
jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego 
od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia poniżej 
zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami:  

Pytanie 1 
Monitor typ 2 – Czy Zamawiający zaakceptuje certyfikaty CB, CE, WEEE, RoHS, TUV/GS które dostępne 
są na rynek europejski? 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający zmienia treść SIWS  z następującej : 
 
Rozdział 6, Punkt 4c  lit.  ii: Monitor Typ 2 (poz. 2 w SOPZ) 

CB, TUV/GS, CE, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, TUV/Ergonomics, 

TUV/Color Accuracy (Quick Stability), RCM, EAC, RoHS, WEEE lub równoważne przez 

co Zamawiający rozumie certyfikaty , które są analogiczne do zakresu. Przez 

analogiczny Zamawiający rozumie  analogiczną dziedzinę merytoryczną, której dotyczy 

certyfikat, analogiczny stopień poziomu kompetencji. 

Zamawiający dopuszcza przedłożenie wydruku ze strony internetowej 

 
 
Na następujący: 
 Rozdział 6, Punkt 4c  lit.  ii: Monitor Typ 2 (poz. 2 w SOPZ) 

CB, TUV/GS, CE, WEEE, RoHS, TUV/Ergonomics, TUV/Color Accuracy (Quick Stability), 

lub równoważne przez co Zamawiający rozumie certyfikaty , które są analogiczne do 

zakresu. Przez analogiczny Zamawiający rozumie  analogiczną dziedzinę merytoryczną, 

której dotyczy certyfikat, analogiczny stopień poziomu kompetencji. 

Zamawiający dopuszcza przedłożenie wydruku ze strony internetowej 

 
 
Pytanie 2 
Komputer stacjonarny – Czy Zamawiający zaakceptuje certyfikat EPEAT Silver? 
Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia treść SIWS  z następującej : 
 

Rozdział 6, Punkt 4c  lit.  iii. Komputer stacjonarny Typ 1 (Poz. 3 w SOPZ) 
 Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający 

spełnianie wymogu) 
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 Deklaracja zgodności CE  

 Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.1 

 Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  

internetowym katalogu http://www.energystar.gov   – dopuszcza się wydruk ze 

strony internetowej 

 Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD  

 Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  

internetowym katalogu http://www.epeat.net – wymaga się wydruku ze strony 

internetowej 

 Certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu 

komputera z wymaganym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony 

Microsoft WHCL). 

 pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z 

certyfikatem X.509 

 certyfikat lub deklaracja  producenta – dot. ergonomii 

 
Na następujący  

 Rozdział 6, Punkt 4c  lit.  iii. Komputer stacjonarny Typ 1 (Poz. 3 w SOPZ) 
 Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający 

spełnianie wymogu) 

 Deklaracja zgodności CE  

 Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.1 

 Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  

internetowym katalogu http://www.energystar.gov   – dopuszcza się wydruk ze 

strony internetowej 

 Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min SILVER 

 Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  

internetowym katalogu http://www.epeat.net – wymaga się wydruku ze strony 

internetowej 

 Certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu 

komputera z wymaganym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony 

Microsoft WHCL). 

 pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z 

certyfikatem X.509 

 certyfikat lub deklaracja  producenta – dot. ergonomii 

 
Pytanie 3 
Komputer przenośny - Czy Zamawiający zaakceptuje certyfikat EPEAT Silver? 
Odpowiedź 
 
Zamawiający zmienia treść SIWS  z następującej : 
 

Rozdział 6, Punkt 4c  lit.  iv.  Komputer przenośny (laptop) (Poz. 4 w SOPZ) 

- Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 

- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 

- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
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- Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS 

Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia 

producenta jednostki 

- Wydruk ze strony WHCL Microsoft potwierdzający zgodność oferowanego komputera z 

oferowanym system operacyjnym lub oświadczenie producenta. 

- Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski 

- Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w internetowym katalogu 

http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej 

- Certyfikat EnergyStar 6.1 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnejna 

stronie www.energystar.gov 

 
Na następujący: 

 Rozdział 6, Punkt 4c  lit.  iv.  Komputer przenośny (laptop) (Poz. 4 w SOPZ) 

- Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 

- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 

- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 

- Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS 

Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia 

producenta jednostki 

- Wydruk ze strony WHCL Microsoft potwierdzający zgodność oferowanego komputera z 

oferowanym system operacyjnym lub oświadczenie producenta. 

- Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER dla Polski 

- Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w internetowym katalogu 

http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej 

- Certyfikat EnergyStar 6.1 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnejna 

stronie www.energystar.gov 

 

 
Pytanie 4 
Niniejszym składamy zapytanie i wniosek o zmianę zapisu w SIWZ. 
W opisie przedmiotu zamówienia, dotyczącymi Monitora Typ 2, widnieje wymóg posiadania przez 
monitor kontrastu dynamicznego, wynoszącego min. 5 000 000 : 1. 
Z parametrów w opisie wnioskujemy, że monitor ma pracować w zastosowaniach graficznych. W 
zastosowaniach tych zjawisko kontrastu dynamicznego nie powinno mieć w ogóle miejsca, gdyż 
kontrast dynamiczny służy jedynie sztucznemu podbijaniu informacji w cieniach i światłach, co ma 
znaczenie tylko przy oglądaniu filmów video. Natomiast przypadku pracy z aplikacjami graficznymi 
zmienia on sztucznie parametr gammy monitora, co wpływa na niepoprawne postrzeganie 
wyświetlanego obrazu. Czy zatem Zamawiający dopuści wyspecyfikowany produkt bez wymogu 
posiadania określonego „kontrastu dynamicznego”? 
Odpowiedź 
 
Zamawiający zmienia treść SIWZ  
 
Monitor Typ 2 (poz. 2 w SOPZ) 
 
Z pozycji  
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Minimalny kontrast: 

Statyczny 1500:1 

Dynamiczny 5 000 000:1 

 
 
Na pozycję  
Minimalny kontrast: 

Statyczny 1500:1 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści Rozdziału 11 SIWZ 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
Jest: 

Rozdział 11 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Miejsce składania ofert: Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 
(Kancelaria  - parter). 

2. Termin składania ofert: do 23.04. 2019 roku, godzina 10:00. 

3. Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna w siedzibie Muzeum Warszawy przy Rynku Starego 
Miasta 28, 00-272 Warszawa. 

4.  Termin otwarcia ofert: 23.04. 2019 roku, godzina 10:15. 

 

Powinno być: 

Rozdział 11 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Miejsce składania ofert: Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 
(Kancelaria  - parter). 

2. Termin składania ofert: do 25.04. 2019 roku, godzina 10:00. 

3. Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna w siedzibie Muzeum Warszawy przy Rynku Starego 
Miasta 28, 00-272 Warszawa. 

4. Termin otwarcia ofert: 25.04. 2019 roku, godzina 10:15. 

 

 
 
 
                                                                                                                                        Dyrektor 

Muzeum Warszawy 
                                                                                                              

                                                                                                                          / Ewa Nekanda-Trepka / 


