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Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu 
komputerowego dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie – nr sprawy ZP 38/2012

I.  W  związku  z  wniesieniem  zapytania  dotyczącego  wyjaśnienia  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia, Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie nr 1.
Zamawiający wspomina,  zarówno w SIWZ jak i  w opisie technicznym urządzeń,  o wymaganym certyfikacie  zgodności  
systemów operacyjnych WHCL dla Windows XP 32bit oraz Windows Vista 32bit. W części III SIWZ pkt. 3 pojawia się  
zapis:  Oferowane  modele  zestawów  komputerowych  i  jednostek  centralnych  muszą  posiadać  certyfikat  Microsoft,  
potwierdzający  poprawną współpracę oferowanych modeli  komputerów z  systemem operacyjnym Windows XP 32bit  
i Windows Vista 32bit (załączyć wydruk ze strony WHCL). 

 Następnie w części VII pkt.2 pojawia się informacja: Certyfikat Microsoft (wydruk ze strony WHCL) potwierdzający  
poprawną współpracę oferowanych modeli zestawów komputerowych z systemem operacyjnym Windows XP 32 bit i  
Windows Vista 32bit – dopuszczony w języku angielskim.

 Z kolei w Załączniku nr 1, w części dotyczącej parametrów technicznych informacja o ww. certyfikatach pojawia się jedynie 
przy urządzeniach poleasingowych.

 Czy Zamawiający wymaga zatem dostarczenia certyfikatów jedynie dla urządzeń DELL Optiplex 755MT? 

 Dodatkowo informujemy, że dostarczenie wspomnianych certyfikatów dla nowych urządzeń, tj. DELL Optiplex 9010MT 
jest niemożliwością, ponieważ nie są one badane pod względem zgodności ze starymi systemami operacyjnymi, a jedynie z 
wersjami Microsoft Windows 7 i najnowszą wersją Microsoft Windows 8.

Odpowiedź nr 1.
Zamawiający wymaga  dostarczenia certyfikatów zgodności systemów operacyjnych  WHCL dla Windows XP 32bit  oraz 
Windows Vista 32bit dla poleasingowych zestawów komputerowych, natomiast dla jednostek centralnych nowych aktualnie 
obowiązujących certyfikatów Microsoft Windows czyli 7 lub 8.

II. W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przedłuża termin 
składania ofert  i  otwarcia ofert  do dnia 12.11.2012 roku.  Godzina składania i  otwarcia pozostaje  bez 
zmian.
II. Powyższe wyjaśnienia zostają przekazane wszystkim uczestnikom postępowania i stają się wiążące.
III. Pozostałe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 
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