Warszawa, dnia 19.09.2022r.

Strona WWW
WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ NR 1
Dotyczy: „Dostawy sprzętu komputerowego wraz z gwarancją w podziale na cztery części” - COIZAK.262.24.2022
Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) – dalej: ustawa Pzp, przedstawia poniżej treść
wyjaśnień i zmian SWZ:
Pytanie 1
Zamawiający w części 3, punkcie 7.2 Opisu przedmiotu zamówienia (laptop typu C) wymaga wagi
maksymalnej 1,8 kg przy przekątnej 16"-16,2", jednocześnie w punkcie 7.3 (laptop typu D) wymaga
identycznej wagi maksymalnej 1,8 kg przy przekątnej 14" - 14,2".
Czy jest to pomyłka i laptop typu C powinien mieć wyższą dopuszczalną wagę maksymalną?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis SWZ dot. parametru „Waga” przedmiotu zamówienia
określonego w Rozdziale II Opisu przedmiotu zamówienia w Części 3, w pkt. 7.3 specyfikacji (laptop
typu D) w tabeli o nazwie Specyfikacja Laptopa wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym 5 szt.
Ponadto, Zamawiający zmienia zapis SWZ dot. parametru „Waga” przedmiotu zamówienia
określonego w Rozdziale II Opisu przedmiotu zamówienia w Części 3, w pkt 7.2 specyfikacji (laptop typu
C) w tabeli o nazwie Specyfikacja Laptopa wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym 5 szt., który
otrzymuje następujące brzmienie:


Max 2,2 kg z baterią, bez zasilacza i myszki

Zamawiający zmienia również treść Załącznika nr 5 do Formularza Oferty dot. Części nr 3 – wzór wykazu
parametrów oferowanych lub opis sposobu spełniania wymagań zawartych w OPZ „Dostawa
komputerów typu laptop w konfiguracji C wraz z 36 miesięczną gwarancją w ilości 5 sztuk” w kolumnie
„Opis wymagania” dot. parametru „Waga”, która otrzymuje następujące brzmienie:
Max 2,2 kg z baterią, bez zasilacza i myszki

Pytanie 2
Dotyczy: "Dostawa komputerów typu laptop w konfiguracji A wraz z 36 miesięczną gwarancją w ilości
110 sztuk" W wierszu "Wymagania dodatkowe" Zamawiający zawarł następujący zapis: "b) BIOS
umożliwiający realizację poniższych funkcji bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera (...) automatyczny update BIOS przez sieć; "
Pragniemy zauważyć, że aktualizacja BIOS jest czynnością krytyczną, dokonywaną przez administratora
systemu. Z poziomu BIOS nie ma możliwości zapewnienia szyfrowanego ruchu internetowego, stąd też
trudno uznać taką procedurę za bezpieczną. Dlatego wiodący producenci sprzętu komputerowego nie
implementują tego typu rozwiązań w swoich produktach. Wyjątkiem jest firma HP, na której produkt
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wyraźnie wskazuje ten zapis. W trosce o możliwość dostarczenia bezpiecznych rozwiązań i o
transparentność postępowania wnosimy o wykreślenie zapisu.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający zmienia zapis SWZ w Rozdziale II – Opisu Przedmiotu Zamówienia w pkt. 5.2. Specyfikacji
(laptop typu A) dotyczący „Wymagań dodatkowych” lit. b), tiret 6 – „automatyczny update BIOS przez
sieć”, który otrzymuje brzmienie:


automatyczny update BIOS przez sieć lub dedykowane oprogramowanie producenta z
bezterminowa licencją

Zamawiający zmienia również treść Załącznika nr 5 do Formularza Oferty dot. Części 1 – wzór wykazu
parametrów oferowanych lub opis sposobu spełniania wymagań zawartych w OPZ „Dostawa
komputerów typu laptop w konfiguracji A wraz 36 miesięczną gwarancją w ilości 110 sztuk (w tym 10
do odsprzedaży)” w kolumnie „Wymagania dodatkowe” lit. b), tiret 6 -„automatyczny update BIOS
przez sieć” nadając następujące brzmienie:


automatyczny update BIOS przez sieć lub dedykowane oprogramowanie producenta z
bezterminową licencją

Pytanie 3
Dotyczy: "Dostawa komputerów typu laptop w konfiguracji A wraz z 36 miesięczną gwarancją w ilości
110 sztuk"
W wierszu "Zasilanie" Zamawiający zawarł następujący zapis: "a) Akumulatorowe (Li-lon i/lub Li-Po)
o pojemności minimum 58Wh;"
Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania sprzętu posiadającego akumulator o pojemności
52Wh, ale wyposażonego w energooszczędny procesor najnowszej generacji, przez co czas pracy na
urządzeniu nie ulegnie skróceniu.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający zmienia zapis SWZ w Rozdziale II – Opisu Przedmiotu Zamówienia w pkt. 5.2. Specyfikacji
(laptop typu A) dotyczący „Zasilania” lit. a) - „Akumulatorowe (Li-lon i/lub Li-Po) o pojemności
minimum 58Wh , który otrzymuje brzmienie:
a) Akumulatorowe (Li-lon i/lub Li-Po) o pojemności minimum 55Wh
Zamawiający zmienia również treść Załącznika nr 5 do Formularza Oferty dot. Części 1 – wzór wykazu
parametrów oferowanych lub opis sposobu spełniania wymagań zawartych w OPZ „Dostawa
komputerów typu laptop w konfiguracji A wraz 36 miesięczną gwarancją w ilości 110 sztuk” w kolumnie
„Opis wymagania” dotyczący parametru „Zasilanie” lit. a) – „Akumulatorowe (Li-lon i/lub Li-Po) o
pojemności minimum 58Wh”, nadając następujące brzmienie:
a) Akumulatorowe (Li-lon i/lub Li-Po) o pojemności minimum 55Wh
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Pytanie 4
Zapisana przez Zamawiającego w szczegółowym opisie zamówienia części 1 i 2 specyfikacja i
wymagania w taki sposób, wskazują na rozwiązanie tylko jednego producenta, co jest sprzeczne z
zasadą równego traktowania wykonawców. W związku z tym prosimy o zmiany, które mają na celu
dopuszczenie również innych producentów
Część 1
Zamawiający wymaga:

Zasilanie

a) Akumulatorowe (Li-lon i/lub Li-Po) o pojemności
minimum 58Wh;
b) Zewnętrzny zasilacz 230V 50Hz.

W związku z faktem iż Zamawiający w żaden sposób nie określił czasu pracy na baterii a tylko laptopy
marki Dell charakteryzują się bateriami 58Wh proszę o zmianę na
Zasilanie
a) Akumulatorowe (Li-lon i/lub Li-Po) o pojemności
minimum 52Wh;
b) Zewnętrzny zasilacz 230V 50Hz.

Część 2
Zamawiający wymaga:
Zasilanie

a) Akumulatorowe (Li-lon i/lub Li-Po) o pojemności
minimum 90Wh;
b) Zewnętrzny zasilacz 230V 50Hz.

W związku z faktem iż Zamawiający w żaden sposób nie określił czasu pracy na baterii a tylko laptopy
marki Dell charakteryzują się bateriami 58Wh proszę o zmianę na:
Zasilanie
a) Akumulatorowe (Li-lon i/lub Li-Po) o pojemności
minimum 85Wh;
b) Zewnętrzny zasilacz 230V 50Hz.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że w zakresie pytania dotyczącego Części 1 udzielono odpowiedzi pod
pytaniem nr 3, natomiast w zakresie pytania dotyczącego Części 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy
SWZ.
Pytanie 5
Dodatkowo w części 4:
Zamawiający w specyfikacji stacji dokującej zawarł zapis: „d) Zamawiający dopuszcza jedynie
aby kabel USB-C łączący Stację Dokującą z Laptopem był integralną częścią Stacji Dokującej. Nie
dopuszcza się aby kabel łączący Stację Dokującą z Laptopem był osobnym elementem. „
Pragniemy zauważyć że jest to rozwiązanie mało praktyczne i bardziej podatne na uszkodzenie,
gdyż w przypadku uszkodzenia kabla bądź wtyczki USB, całe urządzenie jest do wymiany, a nie sam
kabelek, co niesie za sobą wyższe koszty użytkowania. Pozostawia również użytkownika bez stacji
dokującej.
W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie rozwiązania, liczącej się na rynku światowym firmy
produkującej stacje dokujące jak i komputery, który korzysta z dołączanego kabla USB.
Nie zmieniając zapisów w części 1 i 2, dopuszczają Państwo tylko produkt firmy Dell. Faworyzowanie
rozwiązań tylko jednego producenta w sytuacji gdy rozwiązania innych producentów również są w
stanie zaspokoić potrzeby Zamawiającego prowadzić będzie do zaburzenia uczciwej konkurencji i
równego traktowania wykonawców, a w konsekwencji do unieważnienia postępowania.
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ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza powyższego rozwiązania, tym samym podtrzymuje zapisy

SWZ.
Pytanie 6
Dotyczy części I,
Zasilanie Czy Zamawiający dopuści komputery renomowanego producenta sprzętu komputerowego
wyposażone w baterię 53Wh?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 3.
Pytanie 7
Dotyczy części I, Wymagania dodatkowe, punkt b)
Czy Zamawiający dopuści komputery renomowanego producenta sprzętu komputerowego z
możliwością automatycznego update BIOS przez sieć za pomocą dedykowanego narzędzia producenta
sprzętu komputerowego lub za pomocą aktualizacji BIOS zintegrowaną z usługą Windows Update?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 2.

Pytanie 8
Dotyczy części I, Wymagania dodatkowe, punkt c)
Czy Zamawiający dopuści komputery renomowanego producenta sprzętu komputerowego z BIOS
umożliwiającym odczyt informacji o procesorze, rozmiarze i szybkości pamięci RAM, modelu i wersji
firmware dysku twardego, wersji i dacie wydania BIOS oraz zaimplementowanym systemem
diagnostycznym umożliwiającym przetestowanie pamięci RAM oraz dysku twardego, z możliwością
przetestowania pozostały komponentów takich jak procesor, płyta główna, karta sieciowa, karta
graficzna z poziomu systemu operacyjnego za pomocą dedykowanego narzędzia producenta?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza takiego rozwiązania, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 9
Dotyczy części I, Wymagania dodatkowe, punkt d)
Czy Zamawiający dopuści komputery renomowanego producenta sprzętu komputerowego z
diagnostyką sprzętową oraz diagnostyką oprogramowania dostępną z poziomu systemu
operacyjnego?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza takiego rozwiązania, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 10
Dotyczy: OPZ, Szczegółowy opis zamówienia dla Części 1, pkt. 5.2., wymagania dodatkowe, lit. b).
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym automatyczny update BIOS przez sieć odbywać się
będzie przy wykorzystaniu dedykowanego oprogramowania producenta komputera (z bezterminową
licencją), działającego na poziomie systemu operacyjnego?
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ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 2.

Pytanie 11
Dotyczy: OPZ, Szczegółowy opis zamówienia dla Części 1, pkt. 5.2., wymagania dodatkowe, lit. c).
Zamawiający wymaga, aby: ”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;” Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wymagania w zakresie informacji o
dacie wydania BIOS?
Informacja taka jest ogólnodostępna na stronie internetowej producenta komputera. Ponadto, w
naszej ocenie, wymaganie to nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego – producenci komputerów
nie publikują nowych wersji BIOS cyklicznie, zatem sama informacja o dacie wydania BIOS nie pozwala
użytkownikowi czy administratorowi na weryfikację tego, czy komputer posiada najnowszą dostępną
wersję BIOS.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający zmienia zapis SWZ w Rozdziale II – Opis Przedmiotu Zamówienia w pkt. 5.2. Specyfikacji
(laptop typ A) w kolumnie „Opis wymagania” dot. parametru „Wymagania dodatkowe”, lit. c) , tiret 1
„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”, który otrzymuje następujące brzmienie:


system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający: odczyt informacji
o procesorze, rozmiarze i szybkości pamięci RAM, modelu i wersja firmware dysku twardego
wersji BIOS

Zamawiający zmienia również treść Załącznika nr 5 do Formularza Oferty dot. Części 1 – wzór wykazu
parametrów oferowanych lub opis sposobu spełniania wymagań zawartych w OPZ „Dostawa
komputerów typu laptop w konfiguracji A wraz 36 miesięczną gwarancją w ilości 110 sztuk” w kolumnie
„Opis wymagania” dotyczącą parametru „Wymagania dodatkowe” lit. c) , tiret 1– „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”, nadając następujące brzmienie:
system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający: odczyt informacji
o procesorze, rozmiarze i szybkości pamięci RAM, modelu i wersja firmware dysku twardego
wersji BIOS

Pytanie 12
Dotyczy: OPZ, Szczegółowy opis zamówienia dla Części 1, pkt. 5.2., wymagania dodatkowe, lit. c).
Zamawiający wymaga, aby:
„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:
(…)
- oraz przetestowanie komponentów laptopa, w tym co najmniej: procesora, pamięci RAM, płyty
głównej, karty sieciowej, karty graficznej.”
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wymagania w zakresie możliwości przetestowania płyty
głównej, przy jednoczesnej możliwości przetestowania magistrali PCie?
W przypadku uszkodzenia płyty głównej użytkownik nie będzie w stanie uruchomić komputera. W
takim przypadku zostanie on poinformowany o uszkodzeniu płyty głównej za pośrednictwem
wbudowanego systemu wizualnego, poprzez migającą w określonej sekwencji diodę na obudowie.
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ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza takiego rozwiązania, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 13
Dotyczy: OPZ, Szczegółowy opis zamówienia dla Części 2, pkt. 6.2., zasilanie, lit. a). Czy Zamawiający
dopuści urządzenie wyposażone w baterię o pojemności 58 Wh?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 3.
Pytanie 14
Dotyczy: OPZ, Szczegółowy opis zamówienia dla Części 2, pkt. 6.2., wymagania dodatkowe, lit. c).
Zamawiający wymaga, aby:
”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;”
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wymagania w zakresie informacji o dacie wydania BIOS?
Informacja taka jest ogólnodostępna na stronie internetowej producenta komputera. Ponadto, w
naszej ocenie, wymaganie to nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego – producenci komputerów
nie publikują nowych wersji BIOS cyklicznie, zatem sama informacja o dacie wydania BIOS nie pozwala
użytkownikowi czy administratorowi na weryfikację tego, czy komputer posiada najnowszą dostępną
wersję BIOS.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający zmienia zapis SWZ w Rozdziale II – Opis Przedmiotu Zamówienia w pkt. 6.2. Specyfikacja
(laptop typ B), w kolumnie „Opis wymagania” dot. parametru ”Wymagania dodatkowe”, lit. c) tiret 1
„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”, który otrzymuje następujące brzmienie:


system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający: odczyt informacji
o procesorze, rozmiarze i szybkości pamięci RAM, modelu i wersja firmware dysku twardego
wersji BIOS

Zamawiający zmienia również treść Załącznika nr 5 do Formularza Oferty dot. Części 2 – wzór wykazu
parametrów oferowanych lub opis sposobu spełniania wymagań zawartych w OPZ „Dostawa
komputerów typu laptop w konfiguracji B wraz 36 miesięczną gwarancją w ilości 117 sztuk” w kolumnie
„Opis wymagania” dotyczący parametru „Wymagania dodatkowe” lit. c), tiret 1 „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”,
nadając następujące brzmienie:
system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający: odczyt informacji
o procesorze, rozmiarze i szybkości pamięci RAM, modelu i wersja firmware dysku twardego
wersji BIOS

Pytanie 15
Dotyczy: OPZ, Szczegółowy opis zamówienia dla Części 2, pkt. 6.2., wymagania dodatkowe, lit. c).
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Zamawiający wymaga, aby:
„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:
(…)
- oraz przetestowanie komponentów laptopa, w tym co najmniej: procesora, pamięci RAM, płyty
głównej, karty sieciowej, karty graficznej.”
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wymagania w zakresie możliwości przetestowania płyty
głównej, przy jednoczesnej możliwości przetestowania magistrali PCie?
W przypadku uszkodzenia płyty głównej użytkownik nie będzie w stanie uruchomić komputera. W
takim przypadku zostanie on poinformowany o uszkodzeniu płyty głównej za pośrednictwem
wbudowanego systemu wizualnego, poprzez migającą w określonej sekwencji diodę na obudowie.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza takiego rozwiązania, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 16
Dotyczy: OPZ, Szczegółowy opis zamówienia dla Części 2, pkt. 6.2., wymagania dodatkowe, lit. b).
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym automatyczny update BIOS przez sieć odbywać się
będzie przy wykorzystaniu dedykowanego oprogramowania producenta komputera (z bezterminową
licencją), działającego na poziomie systemu operacyjnego?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający zmienia zapis SWZ w Rozdziale II – Opisu Przedmiotu Zamówienia w pkt. 6.2. Specyfikacji
(laptop typu B) dotyczący „Wymagań dodatkowych” lit. b), tiret 6 –„ automatyczny update BIOS przez
sieć”, który otrzymuje brzmienie:


automatyczny update BIOS przez sieć lub dedykowane oprogramowanie producenta z
bezterminową licencją

Zamawiający zmienia również treść Załącznika nr 5 do Formularza Oferty dot. Części 2 – wzór wykazu
parametrów oferowanych lub opis sposobu spełniania wymagań zawartych w OPZ „Dostawa
komputerów typu laptop w konfiguracji A wraz 36 miesięczną gwarancją w ilości 117 sztuk” w kolumnie
„Opis wymagania” dotyczącą parametru „Wymagania dodatkowe” lit. b), tiret 6 –„ automatyczny
update BIOS przez sieć”, nadając następujące brzmienie:


automatyczny update BIOS przez sieć lub dedykowane oprogramowanie producenta z
bezterminową licencją

Pytanie 17
Dotyczy: OPZ, Szczegółowy opis zamówienia dla Części 2, pkt. 6.2., waga.
Czy Zamawiający dopuści laptop ważący 1,939 kg?

Zamawiający zmienia również treść Załącznika nr 5 do Formularza Oferty dot. Części 2 – wzór wykazu
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ODPOWIEDŹ:
Zamawiający zmienia zapisy SWZ dot. Wagi przedmiotu zamówienia określone w Rozdziale II Opisu
przedmiotu zamówienia w Części 2, w pkt 6.2 specyfikacji (laptop typu B) w tabeli o nazwie Specyfikacja
Laptopa wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym 5 szt., które otrzymuje następujące
brzmienie:
 Max 1,95 kg z baterią, bez zasilacza i myszki

parametrów oferowanych lub opis sposobu spełniania wymagań zawartych w OPZ „Dostawa
komputerów typu laptop w konfiguracji B wraz 36 miesięczną gwarancją w ilości 117 sztuk” w kolumnie
„Opis wymagania” dotyczącą parametru „Waga” – „Max 1,9 kg z baterią, bez zasilacza i myszki” ,
nadając następujące brzmienie:


Max 1,95 kg z baterią, bez zasilacza i myszki

Pytanie 18
Dotyczy: OPZ, Szczegółowy opis zamówienia dla Części 4, pkt. 8.1., Interfejsy.
Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w następujące interfejsy?
a) Wejście HDMI min. 1.4 x1;
b) Wejście DisplayPort min. 1.2 x1;
c) Wejście USB typ C x1;
d) Wejście USB min. 2.0 typ A x2;
e) Złącze RJ-45 1GB.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza takiego rozwiązania, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 19
Dotyczy: OPZ, Szczegółowy opis zamówienia dla Części 4, pkt. 8.1., wyposażenie.
Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w kabel USB-C męski – męski o długości 1 m?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający zmienia zapis w SWZ w Rozdziale II Opisu przedmiotu zamówienia w Części 4 w pkt. 8.1
w tabeli o nazwie Specyfikacja Monitora wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym 334 szt. (w
tym 34 do odsprzedaży), dotyczący „Wyposażenia” lit. c) – „Kabel USB-C męski-męski min. 1,5 m. x1”
który otrzymuje brzmienie:
c) Kabel USB-C męski-męski min. 1 m. x1
Zamawiający zmienia również treść Załącznika nr 5 do Formularza Oferty dot. Części 4 – wzór wykazu
parametrów oferowanych lub opis sposobu spełniania wymagań zawartych w OPZ „Dostawa
Monitorów wraz 24 miesięczną gwarancją w ilości 334 sztuk” w kolumnie „Opis wymagania” dotyczący
parametru „Wyposażenie” lit. c) – „Kabel USB-C męski-męski min. 1,5 m. x1”, nadając m następujące
brzmienie:
c) Kabel USB-C męski-męski min. 1 m. x1

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że dostarczone stacje dokujące mają mieć możliwość „podłączenia Laptopa
przez kabel USB-C o długości min 1m” zgodnie z Rozdziałem II Opisu przedmiotu zamówienia w
Części 4 w pkt. 8.2 w tabeli o nazwie „Specyfikacja Stacji Dokującej wraz z niezbędnym wyposażeniem
dodatkowym 172 szt. (w tym22 do odsprzedaży)” określonym w parametrze „Stacja Dokująca” lit. a).
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Pytanie 20
Dotyczy: OPZ, Szczegółowy opis zamówienia dla Części 4, pkt. 8.2.
Prosimy o udzielenie informacji, czy stacje dokujące przeznaczone są do użytkowania w zestawie z
laptopami, będącymi przedmiotem tego zamówienia i powinny być z nimi kompatybilne?

Pytanie 21
Dotyczy: OPZ, Szczegółowy opis zamówienia dla Części 4, pkt. 8.2., stacja dokująca, lit. b)
Czy Zamawiający dopuści stację dokującą posiadającą funkcję ładowania laptopa przy użyciu złącza
USB-C, min. 60W?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza powyższego rozwiązania, tym samym podtrzymuje zapisy
SWZ.
Pytanie 22
Dotyczy: OPZ, Szczegółowy opis zamówienia dla Części 4, pkt. 8.2., stacja dokująca, lit. c)
Czy Zamawiający dopuści stację dokującą niewyposażoną w port audio?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza powyższego rozwiązania, tym samym podtrzymuje zapisy
SWZ.
Pytanie 23
Dotyczy: OPZ, Szczegółowy opis zamówienia dla Części 4, pkt. 8.2., stacja dokująca, lit. c) Czy
Zamawiający uzna spełnienie warunku dotyczącego możliwości podłączenia 2 monitorów pracujących
z rozdzielczością min. 4K, poprzez zastosowanie dodatkowego oprogramowania producenta stacji
dokującej?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza powyższego rozwiązania tym samym podtrzymuje zapisy
SWZ.
Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) – dalej: ustawa Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ w
następującym zakresie:
1. Zamawiający zmienia treść SWZ dot. parametru „Wymagania dodatkowe” przedmiotu
zamówienia określonego w Rozdziale II Opisu przedmiotu zamówienia w Części 3, w pkt 7.2.
specyfikacji (laptop typu C) w tabeli o nazwie Specyfikacja Laptopa wraz z niezbędnym
wyposażeniem dodatkowym 5 szt.:
- usuwa się następujący punkt:


„Automatyczny update BIOS przez sieć”

Zamawiający zmienia również treść Załącznika nr 5 do Formularza Oferty dot. Części nr 3 –
wzór wykazu parametrów oferowanych lub opis sposobu spełniania wymagań zawartych w
OPZ „Dostawa komputerów typu laptop w konfiguracji C wraz z 36 miesięczną gwarancją w
ilości 5 sztuk” w kolumnie „Opis wymagania” dot. parametru „Wymagania dodatkowe”:
-usuwa się następujący punkt:
„Automatyczny update BIOS przez sieć”

2. Zamawiający zmienia treść SWZ dot. parametru „Waga” przedmiotu zamówienia określonego
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w Rozdziale II Opisu przedmiotu zamówienia w Części 3, w pkt 7.3. specyfikacji (laptop typu D)
w tabeli o nazwie Specyfikacja Laptopa wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym 5 szt.:
-usuwa się następujący punkt:


„Automatyczny update BIOS przez sieć”

Zamawiający zmienia również treść Załącznika nr 5 do Formularza Oferty dot. Części nr 3 –
wzór wykazu parametrów oferowanych lub opis sposobu spełniania wymagań zawartych w
OPZ „Dostawa komputerów typu laptop w konfiguracji D wraz z 36 miesięczną gwarancją w
ilości 5 sztuk” w kolumnie „Opis wymagania” dot. parametru „Wymagania dodatkowe”:
-usuwa się następujący punkt:


„Automatyczny update BIOS przez sieć”

Jednocześnie Zamawiający informuję, że w pozostałym zakresie zapisy SWZ pozostają bez zmian.
Niniejsze wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SWZ.
Załączniki:
Rozdział IV SWZ - Formularz oferty wraz załącznikami uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszym
pismem w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania, stanowiący tekst jednolity.
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