
 

 
 

Zabrze, 30.11.2020 r.  

ZP/15/MGW/2020 

        L.dz. 4246/BŻ/MGW/2020                                                        

                                                                                                                                          

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie  

                                                                                                           zamówienia publicznego  

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia pt.: „Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń 

wielofunkcyjnych, spawarki światłowodowej i reflektometru dla Muzeum Górnictwa Węglowego 

w Zabrzu” 

  - ogłoszonego w BZP pod nr 614286-N-2020 z dnia 2020-11-24 r. 

Zamawiający – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, działając na podstawie przepisu              

art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2019 r.,                         

poz. 1843 z póź. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przesyła treść pytań do treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami tj.: 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające parametr czas realizacji kopii czarno-białej 5,9s, 

kolorowe 8,2s? Parametr bardzo mało istotny. Dużo ważniejszym czynnikiem standard  poziomu 

zabezpieczeń współczesnych rozwiązań jakie zapewniają producenci chociażby takie możliwości jak: 

dysk twardy szyfrowany kluczem AES256, bezpieczny wydruk, automatyczne aktualizacja i weryfikacja 

certyfikatów, filtrowanie adresów IP/Mac/IPSec, szyfrowana komunikacja TLS,  zabezpieczenie przed 

nieautoryzowaną zmianą oprogramowania BIOS poprzez sprawdzanie integralności kodu programu 

startowego w trakcie rozruchu urządzenia, zabezpieczenie przed nieautoryzowaną zmianą 

oprogramowania Firmware zapewniające, że oprogramowanie wprowadzane do urządzenia musi być 

podpisane cyfrowo przez producenta, zabezpieczenie przed instalacją złośliwego oprogramowania z 

sieci które uniemożliwia wprowadzenie szkodliwego kodu do pamięci urządzenia podczas działania 

drukarki połączonej z siecią. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia muszą spełniać minimalne wymagania Zamawiającego. 

Zamawiający dopuści wszystkie urządzenia o parametrach minimalnych oraz wyższych od minimalnych 

określonych w opisie przedmiotu zamówienia.  

 

 

 



 

 
 

Pytanie nr 2: 

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie posiadające parametr: pojemność wyjściowa papieru 250 

arkuszy? Parametr ogranicza kilku producentów, a nie ma większego wpływu na pracę Zamawiającego. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia muszą spełniać minimalne wymagania Zamawiającego. 

Zamawiający dopuści wszystkie urządzenia o parametrach minimalnych oraz wyższych od minimalnych 

określonych w opisie przedmiotu zamówienia.  

 

Pytanie nr 3: 

CZĘŚĆ 1 Dostawa komputerów przenośnych. 

Zamawiający wymaga :  

RODZAJE WEJŚĆ / WYJŚĆ min. 3x USB, HDMI, czytnik kart pamięci, RJ45 

Czy Zamawiający dopuści - czytnik kart pamięci zewnętrzny na złączu USB ? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak. Zamawiający dopuści zastosowanie zewnętrznego czytnika kart pamięci USB, o ile Wykonawca 

zadeklaruje że dołączy takowy do zestawu. 

 

Pytanie nr 4: 

Czy ramach części 3, gdzie zawarty jest wpis: „Czas wygrzewania osłonek : Dla trybu szybkiego nie 

dłuższy niż 10 s” zamawiający dopuszcza rozwiązanie z bardziej zaawansowanym technologicznie 

piecykiem, który posiada system grzałek umożliwiający wygrzewania osłonek od środka do 

zewnętrznych krawędzi, które zabezpiecza przed powstawaniem ewentualnych przestrzeni 

powietrznych w osłonce, ale z czasem wygrzewania około 11 sekund ? 

 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający opisał czas wygrzewania standardowego piecyka. Oczywiście rozwiązanie bardziej 

zaawansowanej technologii będzie dopuszczone, ale nadal musi ono spełniać wszystkie parametry 

określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 5: 

Czy ramach części 3, gdzie zawarty jest wpis : „Komunikacja : NFC lub Bluetooth lub moduł Wi-Fi” oraz 

„zarządzanie spawarką : zarządzanie spawarką przez smartfon” zamawiający dopuszcza rozwiązanie, 

które umożliwia automatyczną aktualizację urządzenia z wykorzystaniem portu USB, ale nie posiada 

łączności bezprzewodowej ze smartfonem, która nie ma wpływu na proces spawania, czyli podstawowe 

zadanie urządzenia ? 

  

 

 



 

 
 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Opisane przez Zamawiającego protokoły są protokołami bezprzewodowymi i zaproponowane przez 

Wykonawcę urządzenia muszą spełniać minimalne wymagania Zamawiającego. Dodatkowa 

komunikacja z wykorzystaniem portu USB będzie zaakceptowana, pod warunkiem, że w 

zaproponowanym sprzęcie będzie również zastosowana jedna z wymienionych przez Zamawiającego 

technologii. 

 

Pytanie nr 6 : 

Czy ramach części 3, gdzie zawarty jest wpis : „Straty odbiciowe spawu : Równe lub większe niż 70dB”, 

zamawiający dopuszcza rozwiązanie z zaawansowanym systemem analizującym podatność 

światłowodu na działanie temperatury oraz uzyskuje typowo straty odbiciowe większe bądź równe 60 

dB? 

 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający opisał standardowy system analizy spawu i dopuści wszystkie urządzenia o parametrach 

minimalnych oraz wyższych od minimalnych określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 oraz ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 1843 z póź. zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający – 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przesyła informację o zmianie treści SIWZ prowadzącej do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu tj. 

 

Zmienia się zapisy SIWZ Części I w następujący sposób : 

 pkt. 16 ppkt. 1 

      Jest: 

      1) Oferta musi być złożona w: 

       Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 

       Dział Zamówień Publicznych 

       ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze , Sekretariat pok. 47 

       najpóźniej do dnia 02.12.2020 r. do godz. 10:00 

        

       Powinno być : 

      1) Oferta musi być złożona w: 

       Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 

       Dział Zamówień Publicznych 

       ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze , Sekretariat pok. 47 

       najpóźniej do dnia 03.12.2020 r. do godz. 10:00 



 

 
 

 

 pkt. 16 ppkt. 3 

Jest : 

 3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2020 r. o godz. 10:30 w: 

 Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 

 ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze 

 Sekretariat pok. 47 

 

Powinno być: 

 3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2020 r. o godz. 10:30 w: 

 Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 

 ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze 

 Sekretariat pok. 47 

 

Udzielone wyjaśnienia oraz zmiany wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia ich na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

 

 

                                                                                                                       Zatwierdzam 

                                                                                                                          Muzeum Górnictwa Węglowego 

                                                                                                                        w  Zabrzu 

            Dyrektor: 

                                                                                                                           Bartłomiej Szewczyk                                                                                       
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