Warszawa, dnia 27.07.2022 r.

Strona WWW

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1
Dotyczy: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z gwarancją w podziale na dwie części” - (COIZAK.262.25.2022)

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, przedstawia poniżej
treść wyjaśnień oraz zmianę SWZ w odpowiedzi na wniosek Wykonawców.

1. Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne w części I oraz części II przetargu,
zastosowanie w laptopach fabrycznie zainstalowanego na urządzeniu, systemu operacyjnego
Windows 11 PRO?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne w części I oraz części II
przetargu, zastosowanie w laptopach fabrycznie zainstalowanego na urządzeniu, systemu
operacyjnego Windows 11 PRO. Dodatkowo zmianie ulega Rozdział II SWZ – Opis przedmiotu
zamówienia oraz odpowiednio Rozdział IV SWZ - Formularz oferty, których tekst jednolity
stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zmodyfikowany zapis otrzymanej brzmienie dla Laptop typ A i typ B:
System operacyjny
a)

Microsoft Windows 10 Professional PL 64- bit lub wyższy z licencją pozwalającą

na podniesienie wersji do Enterprise na podstawie posiadanej przez Zamawiającego umowy
Microsoft Enterprise Agreement, pozwalające na podniesienie wersji do Windows 10 Professional
PL 64-bit Enterprise lub wyższej na podstawie posiadanej przez Zamawiającego umowy Microsoft
Enterprise Agreement nr 70566287;

2. Czy Zamawiający dopuści w części I oraz części II bezprzewodową mysz optyczną?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści dostarczenie w części I oraz części II bezprzewodowej myszy
optycznej. Dodatkowo zmianie ulega Rozdział II SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz
odpowiednio Rozdział IV SWZ - Formularz oferty, których tekst jednolity stanowi załącznik do
niniejszego pisma.

Zmodyfikowany zapis otrzymanej brzmienie dla Laptop typ A i typ B:
Wyposażenie
g)

Touchpad oraz myszka laserowa lub optyczna, wykonana przez tego samego producenta

co Laptop, bezprzewodowa, min. 2 przyciski, z rolką;

3. Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania laptopa wyposażonego w dwa porty Thunderbolt
4 oraz dwa porty USB typu A, z czego jeden będzie w standardzie min. 3.2 (a drugi w standardzie
2.0).
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

4. W wymaganiach dodatkowych dokumentu OPZ, Zamawiający zaznaczył, żeby dostarczone laptopy
typu A i B posiadały funkcje „automatyczny update BIOS przez sieć”. Czy Zamawiający zgodzi się na
funkcjonalność, która pozwoli na automatyczny update BIOS z poziomu systemu operacyjnego przy
wykonaniu

dedykowanego

oprogramowania

producenta

z

bezterminową

licencją

(oprogramowanie weryfikuje bieżącą wersję BIOS i rekomenduje najnowszą dostępną, instalując ją
w sposób w pełni zautomatyzowany z opcją walidacji uprawnień użytkownika do wykonania update
BIOS), czy też z poziomu menu bootowania przy wykorzystaniu zewnętrznej pamięci masowej?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza powyższe rozwiązanie. Dodatkowo zmianie
ulega Rozdział II SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz odpowiednio Rozdział IV SWZ Formularz oferty, których tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zmodyfikowany zapis otrzymanej brzmienie dla Laptop typ A i typ B:
Wymagania dodatkowe
b)
BIOS umożliwiający realizację poniższych funkcji bez konieczności uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń
zewnętrznych:
- start systemu z urządzenia USB;
- blokowanie/odblokowanie BOOT-owania laptopa z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń
oraz sieci;
- ustawienia hasła na poziomie administratora;
- hasła ustawione poprzez BIOS muszą być utrzymanie nawet w przypadku odłączenia wszystkich
źródeł zasilania od płyty głównej;
- wyłączenie/włączenie: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, czytnika kart SD;
- automatyczny update BIOS przez sieć lub dedykowane oprogramowanie producenta z
bezterminową licencją;
- Możliwość odczytania informacji o numerze seryjnym komputera z poziomu BIOS;

c)
BIOS lub program z interfejsem graficznym, możliwym włączenia z poziomu środowiska
preinstalacyjnego systemu Windows (WinRE), które umożliwią realizację poniższych funkcji bez
konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera:
system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający: odczyt
informacji o procesorze, rozmiarze i szybkości pamięci RAM, modelu i wersja firmware dysku
twardego, wersji i dacie wydania BIOS;
oraz przetestowanie komponentów laptopa, w tym co najmniej: procesora, pamięci RAM,
płyty głównej, karty sieciowej, karty graficznej
5. W tabeli wymagań znajdującej się w OPZ dotyczącej laptopów typu A i B, w wierszu z wymaganiami
dodatkowymi, podpunkcie b) BIOS umożliwiający realizację poniższych funkcji bez konieczności
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do
niego, urządzeń zewnętrznych Zamawiający wymaga: „system diagnostyczny z graficznym
interfejsem użytkownika umożliwiający: odczyt informacji o procesorze, rozmiarze i szybkości
pamięci RAM, modelu i wersja firmware dysku twardego, wersji i dacie wydania bios;” oraz
„przetestowanie komponentów laptopa, w tym co najmniej procesora, pamięci RAM, płyty głównej,
karty sieciowej, karty graficznej”.

Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę komputerów z zaimplementowanym programem z
interfejsem graficznym, możliwym do włączenia z poziomu środowiska preinstalacyjnego systemu
Windows (WinRE) – boot menu -jako programu testującego komponenty oraz jego uzupełnienia
informacyjnego w formie programu producenta z wieczystą licencją z poziomu systemu Windows?
Odczyt informacji o procesorze, rozmiarze i szybkości pamięci RAM, modelu dysku twardego, wersji
i dacie wydania bios dostępny z poziomu BIOS.
Alternatywnie prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymagania systemu diagnostycznego, jako
nieistotnego z punktu widzenia świadczenia usuwania awarii sprzętu w ramach 36-miesięcznej
gwarancji z dwoma dniami roboczymi na usunięcie usterki.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie oraz zapis
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 4.

6. (…) czy Zamawiający dopuści komputery które posiadają: a) bateria 4cell o pojemności 58Wh?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że dopuści dostawę komputerów posiadających baterię o
pojemności minimum 58 Wh. Dodatkowo zmianie ulega Rozdział II SWZ – Opis przedmiotu
zamówienia oraz odpowiednio Rozdział IV SWZ - Formularz oferty, których tekst jednolity
stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zmodyfikowany zapis otrzymanej brzmienie dla Laptop typ A i typ B:
Zasilanie
a)
Akumulatorowe (Li-lon i/lub Li-Po) o pojemności minimum 58 Wh;
b)
Zewnętrzny zasilacz 230V 50Hz.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulegają zapisy w Rozdziale I SWZ:
1) Pkt. 16.1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia
02/08/2022 r.
do godz.

11:00

2) Pkt. 16.2. Otwarcie ofert nastąpi:
w dniu
02/08/2022 r.

13:00

o godz.

3) Pkt. 18.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 31.08.2022 r.

/-/ Norbert Karmowski
Dyrektor Departamentu Prawnego

