Warszawa, dnia 26.08.2021r.

Strona WWW
WYJAŚNIENIA I ZMIANY SWZ NR 1
Dotyczy: „Dostawa sprzętu komputerowego typu laptop wraz z 36 miesięczną gwarancją”
COI-ZAK.262.22.2021
Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021r., poz. 1129)– dalej: ustawa Pzp, przedstawia poniżej
treść wyjaśnień oraz zmianę SWZ:
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuści jako alternatywne/równoważne, zaoferowanie laptopa posiadającego port
USB 3.1 Type-C® Gen 2, obsługujący funkcjonalność Power Delivery oraz DisplayPort™ 1.2, lecz
nieokreślanego jako Thunderbolt 4? Warto tutaj zaznaczyć, iż port USB 3.1 typu C generacji drugiej
spełnia większość założeń portu Thunderbolt 4, tj. osiąga wysoką przepustowość (10 Gbit/s), umożliwia
podłączenie zewnętrznego monitora oraz umożliwia zasilanie zewnętrznych urządzeń (np. stacji
dokujących). Umożliwienie zaoferowania laptopów z portem USB-C obsługującym Power Delivery oraz
DisplayPort™ 1.2 umożliwi również wybór laptopów od większej ilości Producentów, co ma kluczowe
znaczenie przy obecnych problemach z dostępnością komponentów elektronicznych, służących do
produkcji m.in. komputerów przenośnych oraz przy obecnym popycie na komputery przenośne.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania Opisu przedmiotu zamówienia, pkt 5.2. „Specyfikacja”, wiersz
Wyposażenie, ppkt. k).
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Pytanie nr 2
Dot. pkt. 5.2 „Specyfikacja”, wiersz „Wymagania dodatkowe”
Zamawiający wymaga, aby system diagnostyczny umożliwiał przetestowanie m.in. „płyty głównej”
Prosimy o doprecyzowanie, co dokładnie wg. Zamawiającego ma być poddane diagnostyce poprzez
sformułowanie „przetestowanie płyty głównej”?
Aktualnie wiodący producenci sprzętu komputerowego w systemach diagnostycznych umożliwiają
przetestowanie wszystkich komponentów znajdujących się na lub podłączonych do płyty głównej oraz
zainstalowanego systemu (zarządzanie systemem, ścieżka rozruchowa systemu operacyjnego), dzięki
czemu jest możliwość ustalenia, gdzie znajduje się problem w przypadku awarii któregoś z
podzespołów lub systemu.
Dla przykładu, jeżeli np. slot pamięci RAM ulegnie uszkodzeniu, to diagnostyka pamięci RAM wskaże
czy problem leży po stronie samej kości RAM czy też po stronie slotu znajdującego się na płycie głównej
w którym kość RAM jest umieszczona.
Czy w związku z tym, Zamawiający uzna za spełniony warunek „przetestowania komponentów laptopa,
w tym płyty głównej” system diagnostyczny, który oferuje możliwość przetestowania takich
komponentów laptopa jak:
sloty PCIe, wyświetlacz LCD, karta sieciowa, karta audio, dyski twarde, kamera, porty USB i Wideo,
bateria, zasilacz, wentylatory, procesor, pamięć RAM, Zarządzanie Systemem (System Management),
klawiatura, wszelkie podłączone do urządzenia kable, ścieżka rozruchowa systemu operacyjnego (OS
Booth Path) ?

Odpowiedź:
Zamawiający, zgodnie z pkt. 5.2 „Specyfikacja”, wiersz „Wymagania dodatkowe” uzna za spełniony
warunek „przetestowania komponentów laptopa, w tym płyty głównej”, w przypadku zaoferowania
przez Wykonawcę systemu diagnostycznego, który oferuje możliwość przetestowania takich
komponentów laptopa jak:
sloty PCIe, wyświetlacz LCD, karta sieciowa, karta audio, dyski twarde, kamera, porty USB i Wideo,
bateria, zasilacz, wentylatory, procesor, pamięć RAM, Zarządzanie Systemem (System Management),
klawiatura, wszelkie podłączone do urządzenia kable, ścieżka rozruchowa systemu operacyjnego (OS
Booth Path)
Pytanie 3
Dot. pkt. 5.2 „Specyfikacja”, wiersz „Procesor, model”
Zamawiający wymaga m.in. aby zaoferowany procesor wielordzeniowy charakteryzował się
wydajnością ocenianą na poziomie „co najmniej 10105 pkt. w teście PassMark High End CPU`s z dnia
25.03.2021r. „
W związku, iż Zamawiający wymaga wyniku testu konkretnie z dnia 25.03.2021r., prosimy o
umieszczenie na stronie Zamawiającego tabeli testów wydajnościowych PassMark High End CPU`s z
wymaganego dnia, ponieważ znacząca większość Wykonawców nie archiwizuje codziennie testów
wydajnościowych z w/w strony internetowej. Jeżeli Zamawiający również nie dysponuje
zarchiwizowanymi testami prosimy o możliwość dopuszczenia testów wydajnościowych
potwierdzających spełnienie SIWZ do dnia składania ofert. W przypadku braku zgody prosimy o
wykreślenie z jakiego dnia mają pochodzić wyniki testów wydajnościowych i pozostawienie wyłącznie
wymaganej ilości punktów dla obu testów, ponieważ utrudnia to złożenie rzetelnej oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść Rozdziału II SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie pkt 5.2.
Specyfikacja, wiersz: Procesor, model, nadając mu następujące brzmienie:
Procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchomienia aplikacji 64 bitowych z
minimum 8MB Cache oraz możliwością obsługi pamięci taktowanej na 3200 MHz oraz rozbudowy do
minimum 32 GB RAM DDR4, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, o średniej
wydajności ocenianej na co najmniej 10000 pkt. w teście PassMark High End CPU's przeprowadzonym
nie wcześniej niż miesiąc przed terminem składania ofert.
Zamawiający zmienia również treść Rozdziału IV SWZ w zakresie Załącznika nr 5 do Formularza Oferty
– wzór wykazu parametrów oferowanych lub opis sposobu spełniania wymagań zawartych w OPZ –
składany wraz z ofertą w celu potwierdzenia parametrów wymaganych w OPZ , wiersz: Procesor,
model, nadając mu następujące brzmienie:
Procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchomienia aplikacji 64 bitowych z
minimum 8MB Cache oraz możliwością obsługi pamięci taktowanej na 3200 MHz oraz rozbudowy do
minimum 32 GB RAM DDR4, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, o średniej
wydajności ocenianej na co najmniej 10000 pkt. w teście PassMark High End CPU's przeprowadzonym
nie wcześniej niż miesiąc przed terminem składania ofert.
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Pytanie 4
Dot. pkt. 5.2 „Specyfikacja”: wiersz „Zasilanie”, ppkt. „b)”, wiersz „Akcesoria”, ppkt. „a)”
Zamawiający w wierszu „Zasilanie”, ppkt. „b)” opisuje wymóg zaoferowania „Zewnętrzny zasilacz 230V
50Hz”, a w wierszu „Akcesoria”. ppkt. „a)” zawiera wymóg „Oryginalny dedykowany przez producenta
do modelu zasilacz”
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dostarczenia wraz z laptopem, jednego
oryginalnego, dedykowanego przez producenta modelu zasilacza 230V 50Hz

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z pkt. 5.2. „Specyfikacja” wiersz „Zasilanie” ppkt. b) oczekuje
dostarczenia wraz z laptopem, jednego oryginalnego, dedykowanego przez producenta modelu
zasilacza 230V 50Hz.
Pytanie 5
Dot. Specyfikacja Warunków Zamówienia rozdział I pkt. 5 „Termin wykonania zamówienia”
Zamawiający wymaga realizacji dostawy w dwóch partiach w terminie 15 dni roboczych od podpisania
umowy oraz druga partia w terminie 35 dni roboczych od podpisania umowy.
Ze względu na obecną sytuację na świecie spowodowaną przez pandemię COVID-19, czas oczekiwania
na produkcję oraz dostawy sprzętu komputerowego, a w szczególności komputerów przenośnych
(laptopy) jest bardzo wydłużony, dotyczy wszystkich producentów. Ponadto dostępność sprzętu
komputerowego będącego przedmiotem zamówienia w bieżącej sprzedaży jest bardzo ograniczona.
W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu
dostawy do 90 dni od podpisania umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania z pkt 4.7. Opisu przedmiotu zamówienia.
Pytanie 6
Dot. pkt. 5.2 „Specyfikacja”: wiersz „Dysk Twardy”
Zamawiający wymaga, aby zaoferowany dysk twardy w technologii SSD M.2 PCIe/NVMe był długości
minimum 42mm patrząc na opisany przez Zamawiającego parametr „2242”, którego ostatnie dwie
cyfry określają właśnie długość dysku.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dysku twardego w technologii SSD M.2 PCIe/NVMe o
długości minimum 30mm (2230)?
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia Opis przedmiotu zamówienia w zakresie pkt. 5.2 Specyfikacja: Dysk twardy,
nadając mu następujące brzmienie: Minimum 512 GB w technologii SSD M.2.

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia Opis przedmiotu zamówienia w zakresie pkt. 5.2 „Specyfikacja” w wierszu
Wymagania dodatkowe, ppkt b), tiret 8 nadając mu 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 Rozdziału IV SWZ w zakresie Załącznika nr 5 do Formularza Oferty – wzór wykazu
parametrów oferowanych lub opis sposobu spełniania wymagań zawartych w OPZ – składany wraz z
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Zamawiający zmienia również treść Rozdziału IV SWZ w zakresie Załącznika nr 5 do Formularza Oferty
– wzór wykazu parametrów oferowanych lub opis sposobu spełniania wymagań zawartych w OPZ –
składany wraz z ofertą w celu potwierdzenia parametrów wymaganych w OPZ , wiersz: Dysk twardy,
nadając mu następujące brzmienie:
Minimum 512 GB w technologii SSD M.2.
Pytanie 7
Dot. pkt. 5.2 „Specyfikacja”, wiersz „Wymagania dodatkowe”
Zamawiający wymaga, aby system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiał
m.in. odczyt informacji o „wersji i dacie wydania BIOS”
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu diagnostycznego z graficznym interfejsem
użytkownika w którym jest podana aktualnie zainstalowana wersja BIOS, a datę jej wydania można
sprawdzić po danym oznaczeniu wersji na stronie producenta komputera lub po zalogowaniu do
systemu operacyjnego?

ofertą w celu potwierdzenia parametrów wymaganych w OPZ, w wierszu Wymagania dodatkowe, tiret
10, nadając mu 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 8
Dotyczy punktu 5.2 Specyfikacja, wymogu : Klawiatura ”Wbudowana podświetlana klawiatura w
układzie QWERTY przeznaczona na polski rynek.”
„Z racji utrudnionej dostępności sprzętu komputerowego na rynku komputerów przenośnych, czy
Zamawiający jest skłonny zgodzić się na dostarczenie laptopów bez technologii podświetlanej
klawiatury?”
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia Opis przedmiotu zamówienia w zakresie pkt. 5.2 „Specyfikacja” w wierszu
„Klawiatura” nadając mu następujące brzmienie:
Wbudowana klawiatura w układzie QWERTY przeznaczona na polski rynek
Zamawiający zmienia również treść Rozdziału IV SWZ w zakresie Załącznika nr 5 do Formularza Oferty
– wzór wykazu parametrów oferowanych lub opis sposobu spełniania wymagań zawartych w OPZ –
składany wraz z ofertą w celu potwierdzenia parametrów wymaganych w OPZ, w wierszu Klawiatura
nadając mu następując brzmienie:
Wbudowana klawiatura w układzie QWERTY przeznaczona na polski rynek

Pytanie 9
w Specyfikacji Laptopa wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym, wymagane jest Procesor
wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchomienia aplikacji 64 bitowych z minimum
8MB Cache oraz możliwością obsługi pamięci taktowanej na 3200 MHz oraz rozbudowy do minimum
32 GB RAM DDR4,zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, o średniej wydajności
ocenianej na co najmniej 10105 pkt. w teście PassMark High End CPU's z dnia 25.03.2021 r. pytanie :
"procesor w teście wydajności na conajmniej 10105 pkt może wynosić 10065 pkt."
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3
Jednocześnie Zamawiający zmienia treść Rozdziału IV SWZ:
- w zakresie Załącznika nr 5 do Formularza Oferty – wzór wykazu parametrów oferowanych lub opis
sposobu spełniania wymagań zawartych w OPZ – składany wraz z ofertą w celu potwierdzenia
parametrów wymaganych w OPZ, nazwę ostatniej kolumny nadając jej następujące brzmienie:

1

Opis
wymagania

Oświadczenie
Wykonawcy:
Spełnia/
Nie
spełnia

Opis
oferowanych
parametrów
lub
sposobu
spełnienia
wymagania

publicznie i powszechnie dostępnej na stronach WWW producenta

Wskazanie
miejsca
w
1
dokumentacji
urządzenia/oprogramowania,
w którym znajduje się
potwierdzenie
spełnienie
danego wymagania (nazwa
dokumentu, numer strony
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Produkt

dokumentu, pkt, etc. oraz
adres strony WWW pod
którym
dokument
jest
opublikowany,
a
także
publicznie i powszechnie
dostępny bez konieczności
logowania). W przypadku jeśli
wskazanie opisanego wyżej
miejsca nie jest możliwe lub
nie
jest
wystarczające,
wykonawca powinien opisać
sposób spełnienia danego
wymagania dołączając inne
przedmiotowe
środki
dowodowe na potwierdzenie
spełnienia
danego
wymagania (np. zrzut ekranu
konfiguracji/testu,
karta
katalogowa,
specyfikacja
techniczna,
dokumentacja
licencyjna,
dokumentacja
oprogramowania)
lub
przedstawić
oświadczenie
producenta
urządzenia/oprogramowania,
z którego wynika sposób
spełnienia
danego
wymagania.

- w zakresie Załącznika nr 6 do Formularza Oferty – wzór wykazu parametrów oferowanych lub opis
sposobu spełniania wymagań zawartych w OPZ – składany wraz z ofertą w celu potwierdzenia
zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, nazwę ostatniej kolumny nadając
jej następujące brzmienie:
Oświadczenie
Wykonawcy:
Spełnia/Nie
spełnia

Opis
oferowanych
parametrów
lub sposobu
spełnienia
wymagania

L.p.

2

publicznie i powszechnie dostępnej na stronach WWW producenta

Wskazanie
miejsca
w
dokumentacji2
urządzenia/oprogramowania, w
którym
znajduje
się
potwierdzenie
spełnienie
danego wymagania (nazwa
dokumentu, numer strony
dokumentu, pkt, etc. oraz adres
strony WWW pod którym
dokument jest opublikowany, a
także publicznie i powszechnie
dostępny bez konieczności
logowania). W przypadku jeśli
wskazanie opisanego wyżej
miejsca nie jest możliwe lub nie
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Opis
wymagania

jest wystarczające, wykonawca
powinien
opisać
sposób
spełnienia danego wymagania
dołączając inne przedmiotowe
środki
dowodowe
na
potwierdzenie
spełnienia
danego wymagania (np. zrzut
ekranu konfiguracji/testu, karta
katalogowa,
specyfikacja
techniczna,
dokumentacja
licencyjna,
dokumentacja
oprogramowania)
lub
przedstawić
oświadczenie
producenta
urządzenia/oprogramowania, z
którego
wynika
sposób
spełnienia danego wymagania.

Zamawiający informuje, że Rozdział IV SWZ wraz ze zmodyfikowanym Załącznikiem
nr 5 do Formularza Oferty – wzór wykazu parametrów oferowanych lub opis sposobu spełniania
wymagań zawartych w OPZ – składany wraz z ofertą w celu potwierdzenia parametrów wymaganych
w OPZ, oraz Załącznikiem nr 6 do Formularza Oferty – wzór wykazu parametrów oferowanych lub opis
sposobu spełniania wymagań zawartych w OPZ – składany wraz z ofertą w celu potwierdzenia
zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, stanowi załącznik do niniejszego
pisma.

W pozostałym zakresie zapisy SWZ pozostają bez zmian. Niniejsze wyjaśnienia i zmiany stanowią
integralną część SWZ.
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