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Warszawa, dn. 22.07.2021 r. 

Nr referencyjny postępowania 

   ZP 15/2021

Znak sprawy: P.290.9.2021.PZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa komputerów, sprzętu 
komputerowego i oprogramowania Nr referencyjny postępowania: ZP 15/2021 część I Komputery. 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły kolejne pytania dotyczące przedmiotowego 
postępowania. Zamawiający przytacza treść pytań oraz na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) zwaną dalej ustawą Pzp, udziela 
poniższych wyjaśnień.

Treść pytań:

KOMPUTER PRZENOŚNY WRAZ ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ – szt. 181

a. - Złącze wyjściowe: 2x Thunderbolt 4:Czy Zamawiający dopuści 1x Thunderbolt 4 zamiast 
wymaganych 2 portów tego typu ?

b. - Bezpieczeństwo: Wbudowany czytnik otwarcia obudowy (dolnej pokrywy):Czy zamawiający 
dopuści brak czujnika otwarcia obudowy?

c. - Wyposażenie multimedialne: czytnik kart micro SD:Czy zamawiający dopuści brak czytnika micro 
SD ?

d. - Obudowa: Dookoła matrycy uszczelnienie chroniące po zamknięciu klawiaturę notebooka przed 
kurzem i wilgocią:Czy zamawiający dopuści plastikowy rant wystający dokoła matrycy chronicy 
przed kurzem, oraz klawiaturę odporna na zachlapanie ?

e. - Klawiatura: Klawiatura w układzie US – QWERTY z wbudowanym podświetleniem, min 78 klawiszy. 
Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja głośności, print screen dostępne w ciągu 
klawiszy F1-F12:Czy zamawiający dopuści „Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja 
głośności, print screen” dostępne w tej samej linii co klawisze F1-F12 ?

f. - BIOS: procesorze, a w szczególności min. i max. osiągana prędkość: Czy zamawiający dopuści 
informacje tylko o nominalnej prędkości procesora ?

g. - BIOS: Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku 
twardym: Czy zamawiający dopuszcza opcje ręcznego tworzenia recovery BIOS i tylko na nośniku 
zewnętrznym ? W przypadku uszkodzenia dysku twardego taka opcje jest bezpieczniejsza

h. - Bateria i zasilanie: Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 
100% w czasie 2 godzin: Czy Zamawiający dopuszcza deklaracje jedynie o czasie naładowania do 
50% w 30 min ?
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Zestaw przedstawionych powyżej parametrów technicznych wskazuje i opisuje tylko jednego 
producenta Dell z modelem Latitude 5421. Tak sformułowany  opis  przedmiotu zamówienia 
narusza art. 3  Ustawy  z   dnia 16 kwietnia 1993  r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Przygotowanie i   przeprowadzenie postępowania o o udzielenie zamówienia musi odbyć się z   
poszanowaniem zasad określonych w art. 7 i  29 p. z.    p. Oznacza to konieczność eliminacji z opisu 
przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które mogłyby wskazywać na konkretnego  
Wykonawcę ,bądź też  które eliminowałyby konkretnych  wykonawców uniemożliwiając  im 
złożenie oferty lub powodowałyby sytuację, w  której jeden  z   zainteresowanych wykonawców 
byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych. Zakaz, o którym mowa w art. 29 ust. 2   p. z. p. 
zostanie naruszony, gdy przy opisie  przedmiotu zamówienia zamawiający użyje oznaczeń czy 
parametrów wskazujących konkretnego producenta (dostawcę)lub konkretny produkt, działając w  
ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu i  równego traktowania wszystkich podmiotów 
ubiegających się o zamówienie publiczne. W celu zachowania uczciwej konkurencji wnosimy o 
zmianę zapisów OPZ zgodnie z pytaniami zadanymi powyżej.

KOMPUTER PRZENOŚNY WRAZ ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ – szt. 12

a. - EKRAN: kontrast min. 700:1: Czy zamawiający dopuści kontrast 600:1 ?

b. - Wyposażenie multimedialne: czytnik kart micro SD: Czy zamawiający dopuści brak czytnika micro 
SD ?

c. - Klawiatura: Klawiatura w układzie US – QWERTY z wbudowanym podświetleniem, min 78 klawiszy. 
Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja głośności, print screen dostępne w ciągu 
klawiszy F1-F12: Czy zamawiający dopuści „Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja 
głośności, print screen” dostępne w tej samej linii co klawisze F1-F12 ?

d. - Obudowa: Dookoła matrycy uszczelnienie chroniące po zamknięciu klawiaturę notebooka przed 
kurzem i wilgocią: Czy zamawiający dopuści plastikowy rant wystający dokoła matrycy chronicy 
przed kurzem, oraz klawiaturę odporna na zachlapanie ?

e. - BIOS: procesorze, a w szczególności min. i max. osiągana prędkość: Czy zamawiający dopuści 
informacje tylko o nominalnej prędkości procesora ?

f. - BIOS: Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku 
twardym: Czy zamawiający dopuszcza opcje ręcznego tworzenia recovery BIOS i tylko na nośniku 
zewnętrznym ? W przypadku uszkodzenia dysku twardego taka opcje jest bezpieczniejsza

g. - Bateria i zasilanie: Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 
100% w czasie 2 godzin: Czy zamawiający dopuszcza deklaracje jedynie o czasie naładowania do 
50% w 30 min ?

h. - Bateria: [min. 68Whr]:Czy zamawiający dopuści 45Wh ?

Zestaw przedstawionych powyżej parametrów technicznych wskazuje i opisuje tylko jednego 
producenta Dell z modelem Latitude 5411. Tak sformułowany  opis  przedmiotu zamówienia 
narusza art. 3  Ustawy  z   dnia 16 kwietnia 1993  r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Przygotowanie i   przeprowadzenie postępowania o  udzielenie zamówienia musi odbyć się z   
poszanowaniem zasad określonych w art. 7 i  29 p. z.    p. Oznacza to konieczność eliminacji z opisu 
przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które mogłyby wskazywać na konkretnego  
Wykonawcę ,bądź też  które eliminowałyby konkretnych  wykonawców uniemożliwiając  im 
złożenie oferty lub powodowałyby sytuację, w  której jeden  z   zainteresowanych wykonawców 
byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych. Zakaz, o którym mowa w art. 29 ust. 2   p. z. p. 
zostanie naruszony, gdy przy opisie  przedmiotu zamówienia zamawiający użyje oznaczeń czy 
parametrów wskazujących konkretnego producenta (dostawcę)lub konkretny produkt, działając w  
ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu i  równego traktowania wszystkich podmiotów 
ubiegających się o zamówienie publiczne. W celu zachowania uczciwej konkurencji wnosimy o 
zmianę zapisów OPZ zgodnie z pytaniami zadanymi powyżej.
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KOMPUTER PRZENOŚNY WRAZ ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ – szt. 5

a. - EKRAN: kontrast min. 700:1: Czy zamawiający dopuści kontrast 600:1 ?

b. - Wyposażenie multimedialne: czytnik kart micro SD: Czy zamawiający dopuści brak czytnika micro 
SD ?

c. - Klawiatura: Klawiatura w układzie US – QWERTY z wbudowanym podświetleniem, min 78 klawiszy. 
Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja głośności, print screen dostępne w ciągu 
klawiszy F1-F12: Czy zamawiający dopuści „Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja 
głośności, print screen” dostępne w tej samej linii co klawisze F1-F12 ?

d. - Obudowa: Dookoła matrycy uszczelnienie chroniące po zamknięciu klawiaturę notebooka przed 
kurzem i wilgocią: Czy zamawiający dopuści plastikowy rant wystający dokoła matrycy chronicy 
przed kurzem, oraz klawiaturę odporna na zachlapanie ?

e. - BIOS: procesorze, a w szczególności min. i max. osiągana prędkość: Czy zamawiający dopuści 
informacje tylko o nominalnej prędkości procesora ?

f. - BIOS: Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku 
twardym: Czy zamawiający dopuszcza opcje ręcznego tworzenia recovery BIOS i tylko na nośniku 
zewnętrznym ? W przypadku uszkodzenia dysku twardego taka opcje jest bezpieczniejsza

g. - Bateria i zasilanie: Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 
100% w czasie 2 godzin:Czy zamawiający dopuszcza deklaracje jedynie o czasie naładowania do 50% 
w 30 min ?

h. - Bateria: [min. 51 Whr]: Czy zamawiający dopuści 45Wh ?

Zestaw przedstawionych powyżej parametrów technicznych wskazuje i opisuje tylko jednego 
producenta Dell z modelem Latitude 5411. Tak sformułowany  opis  przedmiotu zamówienia 
narusza art. 3  Ustawy  z   dnia 16 kwietnia 1993  r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Przygotowanie i   przeprowadzenie postępowania o  udzielenie zamówienia musi odbyć się z   
poszanowaniem zasad określonych w art. 7 i  29 p. z.    p. Oznacza to konieczność eliminacji z opisu 
przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które mogłyby wskazywać na konkretnego 
Wykonawcę ,bądź też  które eliminowałyby konkretnych  wykonawców uniemożliwiając  im 
złożenie oferty lub powodowałyby sytuację, w  której jeden  z   zainteresowanych wykonawców 
byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych. Zakaz, o którym mowa w art. 29 ust. 2   p. z. p. 
zostanie naruszony, gdy przy opisie  przedmiotu zamówienia zamawiający użyje oznaczeń czy 
parametrów wskazujących konkretnego producenta (dostawcę)lub konkretny produkt, działając w  
ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu i  równego traktowania wszystkich podmiotów 
ubiegających się zamówienie publiczne. W celu zachowania uczciwej konkurencji wnosimy o 
zmianę zapisów OPZ zgodnie z pytaniami zadanymi powyżej.

KOMPUTER STACJONARNY ALL-IN-ONE –szt.31

a. - Złącze wyjściowe/wejściowe: 1x Universal audio jack, 1x One Line-out audio, Czy zamawiający 
dopuści tylko 1x Universal audio jack ?

b. - Obudowa: Podstawa jednostki typu All – in – One musi umożliwiać regulację pochyłu pionowego 
w zakresie od -5 do 30 stopni: Czy zamawiający dopuści regulacje od -5 do 18 stopni ?

c. - BIOS: procesor (typowa prędkość, minimalna, maksymalna). Czy zamawiający dopuści informacje 
tylko o nominalnej prędkości procesora ?

d. - BIOS: - użytkownika/systemowego [hasło umożliwiające użytkownikowi zmianę swojego hasła i 
zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez administratora dokonywać zmian ustawień BIOS], rozruch 
systemu operacyjnego [hasło blokuje start systemu operacyjnego]. Czy Zamawiający dopuści 
urządzenie, w którym tylko Administrator ma możliwość wprowadzania jakichkolwiek zmian w 
BIOS, a hasło użytkownika umożliwia tylko uruchomienie systemu?
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e. - Wymagania dodatkowe: Nagrywarka DVD +/-RW wbudowana w obudowie lub w podstawie 
standu: Czy zamawiający dopuści nagrywarkę zewnętrzną na USB ?

Zestaw przedstawionych powyżej parametrów technicznych wskazuje i opisuje tylko jednego 
producenta Dell z modelem Optiplex 5480. Tak sformułowany  opis  przedmiotu zamówienia 
narusza art. 3  Ustawy  z   dnia 16 kwietnia 1993  r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Przygotowanie i   przeprowadzenie postępowania o  udzielenie zamówienia musi odbyć się z  
poszanowaniem zasad określonych w art. 7 i  29 p. z.  p. Oznacza to konieczność eliminacji z opisu 
przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które mogłyby wskazywać na konkretnego 

Wykonawcę ,bądź też  które eliminowałyby konkretnych  wykonawców uniemożliwiając  im 
złożenie oferty lub powodowałyby sytuację, w  której jeden  z   zainteresowanych wykonawców 
byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych. Zakaz, o którym mowa w art. 29 ust. 2   p. z. p. 
zostanie naruszony, gdy przy opisie  przedmiotu zamówienia zamawiający użyje oznaczeń czy 
parametrów wskazujących konkretnego producenta (dostawcę)lub konkretny produkt, działając w  
ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu i  równego traktowania wszystkich podmiotów 
ubiegających się zamówienie publiczne. W celu zachowania uczciwej konkurencji wnosimy o 
zmianę zapisów OPZ zgodnie z pytaniami zadanymi powyżej.

Odpowiedzi:

Ad. KOMPUTER PRZENOŚNY WRAZ ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ – szt. 181

i. - Złącze wyjściowe: 2x Thunderbolt 4: Czy Zamawiający dopuści 1x Thunderbolt 4 zamiast 
wymaganych 2 portów tego typu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 1 x Thunderbolt 4 

j. - Bezpieczeństwo: Wbudowany czytnik otwarcia obudowy (dolnej pokrywy):Czy zamawiający 
dopuści brak czujnika otwarcia obudowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza brak czujnika otwarcia obudowy.

k. - Wyposażenie multimedialne: czytnik kart micro SD:Czy zamawiający dopuści brak czytnika micro 
SD ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza brak czytnika kart micro SD.

l. - Obudowa: Dookoła matrycy uszczelnienie chroniące po zamknięciu klawiaturę notebooka przed 
kurzem i wilgocią:Czy zamawiający dopuści plastikowy rant wystający dokoła matrycy chronicy 
przed kurzem, oraz klawiaturę odporna na zachlapanie ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wszystkie rozwiązania chroniące matrycę i klawiaturę 
notebooka przed kurzem i wilgocią zgodne z normą MIL-STD-810H lub równoważną.

m. - Klawiatura: Klawiatura w układzie US – QWERTY z wbudowanym podświetleniem, min 78 klawiszy. 
Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja głośności, print screen dostępne w ciągu 
klawiszy F1-F12:Czy zamawiający dopuści „Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja 
głośności, print screen” dostępne w tej samej linii co klawisze F1-F12 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza „Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja 
głośności, print screen powinny znajdować się na klawiaturze”.
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n. - BIOS: procesorze, a w szczególności min. i max. osiągana prędkość: Czy zamawiający dopuści 
informacje tylko o nominalnej prędkości procesora ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza informacje o min. i max.  prędkości procesora lub/i nominalnej 
prędkości procesora.

o. - BIOS: Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku 
twardym: Czy zamawiający dopuszcza opcje ręcznego tworzenia recovery BIOS i tylko na nośniku 
zewnętrznym ? W przypadku uszkodzenia dysku twardego taka opcje jest bezpieczniejsza

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opcję automatycznego jak i ręcznego tworzenia recovery BIOS 
na dysku twardym jak i na nośniku zewnętrznym.

p. - Bateria i zasilanie: Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 
100% w czasie 2 godzin: Czy Zamawiający dopuszcza deklaracje jedynie o czasie naładowania do 
50% w 30 min ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykorzystanie funkcji szybkiego ładowania oferowanych 
przez różnych producentów urządzeń w zakresie „Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do 80% w 
czasie 1 godziny” jak i „do 50% w 30 min”.

Zestaw przedstawionych powyżej parametrów technicznych wskazuje i opisuje tylko jednego producenta 
Dell z modelem Latitude 5421. Tak sformułowany  opis  przedmiotu zamówienia narusza art. 3  Ustawy  z   
dnia 16 kwietnia 1993  r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przygotowanie i   przeprowadzenie 
postępowania o o udzielenie zamówienia musi odbyć się z   poszanowaniem zasad określonych w art. 7 i  29 
p. z.    p. Oznacza to konieczność eliminacji z opisu przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które 
mogłyby wskazywać na konkretnego  Wykonawcę ,bądź też  które eliminowałyby konkretnych  
wykonawców uniemożliwiając  im złożenie oferty lub powodowałyby sytuację, w  której jeden  z   
zainteresowanych wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych. Zakaz, o którym mowa w 
art. 29 ust. 2   p. z. p. zostanie naruszony, gdy przy opisie  przedmiotu zamówienia zamawiający użyje 
oznaczeń czy parametrów wskazujących konkretnego producenta (dostawcę)lub konkretny produkt, 
działając w  ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu i  równego traktowania wszystkich podmiotów 
ubiegających się o zamówienie publiczne. W celu zachowania uczciwej konkurencji wnosimy o zmianę 
zapisów OPZ zgodnie z pytaniami zadanymi powyżej.

Odpowiedź:

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad udzielania zamówień publicznych, o 
których mowa w rozdziale 2 ustawy Pzp w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz 
równe traktowanie wykonawców, a także przejrzysty i proporcjonalny z uwzględnieniem efektywności 
udzielania zamówień jak również obiektywnych i uzasadnionych potrzeb Zamawiającego.

Ad. KOMPUTER PRZENOŚNY WRAZ ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ – szt. 12

i. - EKRAN: kontrast min. 700:1: Czy zamawiający dopuści kontrast 600:1 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kontrast 600:1.

j. - Wyposażenie multimedialne: czytnik kart micro SD: Czy zamawiający dopuści brak czytnika micro 
SD ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza brak czytnika kart micro SD.
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k. - Klawiatura: Klawiatura w układzie US – QWERTY z wbudowanym podświetleniem, min 78 klawiszy. 
Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja głośności, print screen dostępne w ciągu 
klawiszy F1-F12: Czy zamawiający dopuści „Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja 
głośności, print screen” dostępne w tej samej linii co klawisze F1-F12 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza „Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja 
głośności, print screen powinny znajdować się na klawiaturze”.

l. - Obudowa: Dookoła matrycy uszczelnienie chroniące po zamknięciu klawiaturę notebooka przed 
kurzem i wilgocią: Czy zamawiający dopuści plastikowy rant wystający dokoła matrycy chronicy 
przed kurzem, oraz klawiaturę odporna na zachlapanie ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wszystkie rozwiązania chroniące matrycę i klawiaturę 
notebooka przed kurzem i wilgocią zgodne z normą MIL-STD-810G lub równoważną.

m. - BIOS: procesorze, a w szczególności min. i max. osiągana prędkość: Czy zamawiający dopuści 
informacje tylko o nominalnej prędkości procesora ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza informacje o min. i max.  prędkości procesora lub/i nominalnej 
prędkości procesora.

n. - BIOS: Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku 
twardym: Czy zamawiający dopuszcza opcje ręcznego tworzenia recovery BIOS i tylko na nośniku 
zewnętrznym ? W przypadku uszkodzenia dysku twardego taka opcje jest bezpieczniejsza

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opcję automatycznego jak i ręcznego tworzenia recovery BIOS 
na dysku twardym jak i na nośniku zewnętrznym.

o. - Bateria i zasilanie: Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 
100% w czasie 2 godzin: Czy zamawiający dopuszcza deklaracje jedynie o czasie naładowania do 
50% w 30 min ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykorzystanie funkcji szybkiego ładowania oferowanych 
przez różnych producentów urządzeń w zakresie „Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do 80% w 
czasie 1 godziny” jak i „do 50% w 30 min”

p. - Bateria: [min. 68Whr]:Czy zamawiający dopuści 45Wh ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 45Wh.

Zestaw przedstawionych powyżej parametrów technicznych wskazuje i opisuje tylko jednego producenta 
Dell z modelem Latitude 5411. Tak sformułowany  opis  przedmiotu zamówienia narusza art. 3  Ustawy  z   
dnia 16 kwietnia 1993  r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przygotowanie i   przeprowadzenie 
postępowania o  udzielenie zamówienia musi odbyć się z   poszanowaniem zasad określonych w art. 7 i  29 
p. z.    p. Oznacza to konieczność eliminacji z opisu przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które 
mogłyby wskazywać na konkretnego  Wykonawcę ,bądź też  które eliminowałyby konkretnych  
wykonawców uniemożliwiając  im złożenie oferty lub powodowałyby sytuację, w  której jeden  z   
zainteresowanych wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych. Zakaz, o którym mowa w 
art. 29 ust. 2   p. z. p. zostanie naruszony, gdy przy opisie  przedmiotu zamówienia zamawiający użyje 
oznaczeń czy parametrów wskazujących konkretnego producenta (dostawcę)lub konkretny produkt, 
działając w  ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu i  równego traktowania wszystkich podmiotów 
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ubiegających się o zamówienie publiczne. W celu zachowania uczciwej konkurencji wnosimy o zmianę 
zapisów OPZ zgodnie z pytaniami zadanymi powyżej.

Odpowiedź:

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad udzielania zamówień publicznych o 
których mowa w rozdziale 2 ustawy Pzp w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz 
równe traktowanie wykonawców, a także przejrzysty i proporcjonalny z uwzględnieniem efektywności 
udzielania zamówień jak również obiektywnych i uzasadnionych potrzeb Zamawiającego.

Ad. KOMPUTER PRZENOŚNY WRAZ ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ – szt. 5

i. - EKRAN: kontrast min. 700:1: Czy zamawiający dopuści kontrast 600:1 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kontrast 600:1.

j. - Wyposażenie multimedialne: czytnik kart micro SD: Czy zamawiający dopuści brak czytnika micro 
SD ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza brak czytnika kart micro SD.

k. - Klawiatura: Klawiatura w układzie US – QWERTY z wbudowanym podświetleniem, min 78 klawiszy. 
Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja głośności, print screen dostępne w ciągu 
klawiszy F1-F12: Czy zamawiający dopuści „Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja 
głośności, print screen” dostępne w tej samej linii co klawisze F1-F12 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza „Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja 
głośności, print screen powinny znajdować się na klawiaturze”.

l. - Obudowa: Dookoła matrycy uszczelnienie chroniące po zamknięciu klawiaturę notebooka przed 
kurzem i wilgocią: Czy zamawiający dopuści plastikowy rant wystający dokoła matrycy chronicy 
przed kurzem, oraz klawiaturę odporna na zachlapanie ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wszystkie rozwiązania chroniące matrycę i klawiaturę 
notebooka przed kurzem i wilgocią zgodne z normą MIL-STD-810G lub równoważną.

m. - BIOS: procesorze, a w szczególności min. i max. osiągana prędkość: Czy zamawiający dopuści 
informacje tylko o nominalnej prędkości procesora ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza informacje o min. i max.  prędkości procesora lub/i nominalnej 
prędkości procesora.

n. - BIOS: Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku 
twardym: Czy zamawiający dopuszcza opcje ręcznego tworzenia recovery BIOS i tylko na nośniku 
zewnętrznym ? W przypadku uszkodzenia dysku twardego taka opcje jest bezpieczniejsza.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opcję automatycznego jak i ręcznego tworzenia recovery BIOS 
na dysku twardym jak i na nośniku zewnętrznym.

o. - Bateria i zasilanie: Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 
100% w czasie 2 godzin:Czy zamawiający dopuszcza deklaracje jedynie o czasie naładowania do 50% 
w 30 min ?
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykorzystanie funkcji szybkiego ładowania oferowanych 
przez różnych producentów urządzeń w zakresie „Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do 80% w 
czasie 1 godziny” jak i „do 50% w 30 min”

p. - Bateria: [min. 51 Whr]: Czy zamawiający dopuści 45Wh ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 45Wh.

Zestaw przedstawionych powyżej parametrów technicznych wskazuje i opisuje tylko jednego producenta 
Dell z modelem Latitude 5411. Tak sformułowany  opis  przedmiotu zamówienia narusza art. 3  Ustawy  z   
dnia 16 kwietnia 1993  r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przygotowanie i   przeprowadzenie 
postępowania o  udzielenie zamówienia musi odbyć się z   poszanowaniem zasad określonych w art. 7 i  29 
p. z.    p. Oznacza to konieczność eliminacji z opisu przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które 
mogłyby wskazywać na konkretnego Wykonawcę ,bądź też  które eliminowałyby konkretnych  wykonawców 
uniemożliwiając  im złożenie oferty lub powodowałyby sytuację, w  której jeden  z   zainteresowanych 
wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych. Zakaz, o którym mowa w art. 29 ust. 2   p. z. 
p. zostanie naruszony, gdy przy opisie  przedmiotu zamówienia zamawiający użyje oznaczeń czy 
parametrów wskazujących konkretnego producenta (dostawcę)lub konkretny produkt, działając w  ten 
sposób wbrew zasadzie obiektywizmu i  równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się 
zamówienie publiczne. W celu zachowania uczciwej konkurencji wnosimy o zmianę zapisów OPZ zgodnie z 
pytaniami zadanymi powyżej.

Odpowiedź:

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad udzielania zamówień publicznych o 
których mowa w rozdziale 2 ustawy Pzp w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz 
równe traktowanie wykonawców, a także przejrzysty i proporcjonalny z uwzględnieniem efektywności 
udzielania zamówień jak również obiektywnych i uzasadnionych potrzeb Zamawiającego.

Ad. KOMPUTER STACJONARNY ALL-IN-ONE –szt.31

f. - Złącze wyjściowe/wejściowe: 1x Universal audio jack, 1x One Line-out audio, Czy zamawiający 
dopuści tylko 1x Universal audio jack ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 1x Universal audio jack.

g. - Obudowa: Podstawa jednostki typu All – in – One musi umożliwiać regulację pochyłu pionowego 
w zakresie od -5 do 30 stopni: Czy zamawiający dopuści regulacje od -5 do 18 stopni ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza regulację pochyłu pionowego w zakresie od -5 do 18 stopni.

h. - BIOS: procesor (typowa prędkość, minimalna, maksymalna). Czy zamawiający dopuści informacje 
tylko o nominalnej prędkości procesora ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza informacje o min. i max.  prędkości procesora lub/i nominalnej 
prędkości procesora.

i. - BIOS: - użytkownika/systemowego [hasło umożliwiające użytkownikowi zmianę swojego hasła i 
zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez administratora dokonywać zmian ustawień BIOS], rozruch 
systemu operacyjnego [hasło blokuje start systemu operacyjnego]. Czy Zamawiający dopuści 
urządzenie, w którym tylko Administrator ma możliwość wprowadzania jakichkolwiek zmian w 
BIOS, a hasło użytkownika umożliwia tylko uruchomienie systemu?
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie, w którym tylko Administrator ma możliwość 
wprowadzania jakichkolwiek zmian w BIOS, a hasło użytkownika umożliwia tylko uruchomienie 
systemu.

j. - Wymagania dodatkowe: Nagrywarka DVD +/-RW wbudowana w obudowie lub w podstawie 
standu: Czy zamawiający dopuści nagrywarkę zewnętrzną na USB ?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia  treść OPZ w pozycja 6 pkt. 21 poprzez wykreślenie wymogu: 
„Nagrywarka DVD+/-RW wbudowa w obudowie lub w podstawie standu”.

Zestaw przedstawionych powyżej parametrów technicznych wskazuje i opisuje tylko jednego producenta 
Dell z modelem Optiplex 5480. Tak sformułowany  opis  przedmiotu zamówienia narusza art. 3  Ustawy  z   
dnia 16 kwietnia 1993  r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przygotowanie i   przeprowadzenie 
postępowania o  udzielenie zamówienia musi odbyć się z  poszanowaniem zasad określonych w art. 7 i  29 
p. z.  p. Oznacza to konieczność eliminacji z opisu przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które 
mogłyby wskazywać na konkretnego Wykonawcę ,bądź też  które eliminowałyby konkretnych  wykonawców 
uniemożliwiając  im złożenie oferty lub powodowałyby sytuację, w  której jeden  z   zainteresowanych 
wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych. Zakaz, o którym mowa w art. 29 ust. 2   p. z. 
p. zostanie naruszony, gdy przy opisie  przedmiotu zamówienia zamawiający użyje oznaczeń czy 
parametrów wskazujących konkretnego producenta (dostawcę)lub konkretny produkt, działając w  ten 
sposób wbrew zasadzie obiektywizmu i  równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się 
zamówienie publiczne. W celu zachowania uczciwej konkurencji wnosimy o zmianę zapisów OPZ zgodnie z 
pytaniami zadanymi powyżej.

Odpowiedź:

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad udzielania zamówień publicznych o 
których mowa w rozdziale 2 ustawy Pzp w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz 
równe traktowanie wykonawców, a także przejrzysty i proporcjonalny z uwzględnieniem efektywności 
udzielania zamówień jak również obiektywnych i uzasadnionych potrzeb Zamawiającego.

Mając na względzie powyższe odpowiedzi Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp  
dokonuje adekwatnie do udzielonych odpowiedzi odpowiednich zmian w Opisie przedmiotu zamowienia 
część I Komputery. Niezaleznie od powyższego Zamawiający dokonuje poniżej wyspecyfikowanych zmian 
w treści OPZ:

L.p Rodzaj sprzętu Miejsce 
zapisu

Aktualny zapis Zmieniony zapis

1 KOMPUTER 
PRZENOŚNY WRAZ ZE 
STACJĄ DOKUJĄCĄ – 
szt. 181

Wiersz 
2

Procesor:  Procesor osiągający w teście PassMark 
Performance Test,  co najmniej 10800 punktów w 
kategorii Average CPU Mark.  Tabela wyników 
testu PassMark CPU zostały załączone jako 
załącznik nr 11a do SWZ .Wyżej wymienione 
tabele wykorzystane zostaną jako lista możliwych 
do zaoferowania Zamawiającemu procesorów.

Procesor:  Procesor osiągający w teście 
PassMark Performance Test,  co najmniej 
10050 punktów w kategorii Average CPU Mark. 
Tabela wyników testu PassMark CPU zostały 
załączone jako załącznik nr 11a do SWZ .Wyżej 
wymienione tabele wykorzystane zostaną jako 
lista możliwych do zaoferowania 
Zamawiającemu procesorów

2 KOMPUTER 
PRZENOŚNY WRAZ ZE 
STACJĄ DOKUJĄCĄ – 
szt. 181

Wiersz 
13

Klawiatura: Klawiatura w układzie US – QWERTY 
z wbudowanym podświetleniem, min 78 
klawiszy. Wszystkie klawisze funkcyjne typu: 
mute, regulacja głośności, print screen dostępne 
w ciągu klawiszy F1-F12.

Klawiatura: Klawiatura w układzie US – 
QWERTY z wbudowanym podświetleniem, min 
78 klawiszy. Wszystkie klawisze funkcyjne typu: 
mute, regulacja głośności, print screen 
powinny znajdować się na klawiaturze.

3 Wiersz 
29

Stacja dokująca zalecana przez producenta 
komputera przenośnego:

 2 x DisplayPort++ 1.4
 1 x USB 3.1 Gen1/Gen2 z DisplayPort 

1.4 lub HDMI2.0
 2 x USB 3.1 Gen1 

Stacja dokująca zalecana przez producenta 
komputera przenośnego:

 2 x DisplayPort++ 1.4
 1 x USB 3.1 Gen1/Gen2 z 

DisplayPort 1.4 lub HDMI2.0
 2 x USB 3.1 Gen1 
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 1 x USB 3.1 Gen1 z PowerShare
 1 x USB 3.1 Gen1/Gen2 Type-C
 1 x DC-in
 1 x Gigabit Ethernet (RJ–45)
 gniazdo bezpieczeństwa 

Kensington/Noble Wedge
 zasilacz minimum 130W
 dołączony kabel USB-C 1m
 stacja dokująca wyposażona w 

technologię umożliwiającą 
naładowanie akumulatora 
zaoferowanego notebooka do 80% 
jego pojemności w ciągu jednej 
godziny 

Gwarancja udzielona przez wykonawcę na 
bezawaryjne funkcjonowanie urządzenia wraz z 
świadczeniem usługi gwarancyjnej na warunkach 
określonych w projekcie umowy na okres co 
najmniej 36 miesięcy, jednocześnie gwarancja 
producenta na ten sam okres. Serwis urządzeń 
musi być realizowany przez Producenta lub przez 
Autoryzowanego Partnera Serwisowego 
Producenta a czas reakcji serwisu - do końca 
następnego dnia roboczego

 1 x USB 3.1 Gen1 z PowerShare
 1 x USB 3.1 Gen1/Gen2 Type-C
 1 x DC-in
 1 x Gigabit Ethernet (RJ–45)
 gniazdo bezpieczeństwa 

Kensington/Noble Wedge
 zasilacz minimum 120W
 dołączony kabel USB-C 1m
 stacja dokująca wyposażona w 

technologię umożliwiającą szybkie 
naładowanie akumulatora 
zaoferowanego notebooka. 

Gwarancja udzielona przez wykonawcę na 
bezawaryjne funkcjonowanie urządzenia wraz 
z świadczeniem usługi gwarancyjnej na 
warunkach określonych w projekcie umowy na 
okres co najmniej 36 miesięcy, jednocześnie 
gwarancja producenta na ten sam okres. 
Serwis urządzeń musi być realizowany przez 
Producenta lub przez Autoryzowanego 
Partnera Serwisowego Producenta a czas 
reakcji serwisu - do końca następnego dnia 
roboczego.

4 KOMPUTER 
PRZENOŚNY WRAZ ZE 
STACJĄ DOKUJĄCĄ – 
szt. 12

Wiersz 
15

Zasilacz zewnętrzny : 90W Zasilacz zewnętrzny : 65W

5 KOMPUTER 
PRZENOŚNY WRAZ ZE 
STACJĄ DOKUJĄCĄ – 
szt. 12

Wiersz 
29

Stacja dokująca zalecana przez producenta 
komputera przenośnego:

 2 x DisplayPort++ 1.4
 1 x USB 3.1 Gen1/Gen2 z DisplayPort 

1.4 lub HDMI2.0
 2 x USB 3.1 Gen1 
 1 x USB 3.1 Gen1 z PowerShare
 1 x USB 3.1 Gen1/Gen2 Type-C
 1 x DC-in
 1 x Gigabit Ethernet (RJ–45)
 gniazdo bezpieczeństwa 

Kensington/Noble Wedge
 zasilacz minimum 130W
 dołączony kabel USB-C 1m
 stacja dokująca wyposażona w 

technologię umożliwiającą 
naładowanie akumulatora 
zaoferowanego notebooka do 80% 
jego pojemności w ciągu jednej 
godziny 

Gwarancja udzielona przez wykonawcę na 
bezawaryjne funkcjonowanie urządzenia wraz z 
świadczeniem usługi gwarancyjnej na warunkach 
określonych w projekcie umowy na okres co 
najmniej 36 miesięcy, jednocześnie gwarancja 
producenta na ten sam okres. Serwis urządzeń 
musi być realizowany przez Producenta lub przez 
Autoryzowanego Partnera Serwisowego 
Producenta a czas reakcji serwisu - do końca 
następnego dnia roboczego.

Stacja dokująca zalecana przez producenta 
komputera przenośnego:

 2 x DisplayPort++ 1.4
 1 x USB 3.1 Gen1/Gen2 z 

DisplayPort 1.4 lub HDMI2.0
 2 x USB 3.1 Gen1 
 1 x USB 3.1 Gen1 z PowerShare
 1 x USB 3.1 Gen1/Gen2 Type-C
 1 x DC-in
 1 x Gigabit Ethernet (RJ–45)
 gniazdo bezpieczeństwa 

Kensington/Noble Wedge
 zasilacz minimum 120W
 dołączony kabel USB-C 1m
 stacja dokująca wyposażona w 

technologię umożliwiającą szybkie 
naładowanie akumulatora 
zaoferowanego notebooka  

Gwarancja udzielona przez wykonawcę na 
bezawaryjne funkcjonowanie urządzenia wraz 
z świadczeniem usługi gwarancyjnej na 
warunkach określonych w projekcie umowy na 
okres co najmniej 36 miesięcy, jednocześnie 
gwarancja producenta na ten sam okres. 
Serwis urządzeń musi być realizowany przez 
Producenta lub przez Autoryzowanego 
Partnera Serwisowego Producenta a czas 
reakcji serwisu - do końca następnego dnia 
roboczego.

6 KOMPUTER 
PRZENOŚNY WRAZ 
ZE STACJĄ 
DOKUJĄCĄ – szt. 5

Wiersz 
29

Stacja dokująca zalecana przez 
producenta komputera przenośnego:

 - 2 x DisplayPort++ 1.4
 - 1 x USB 3.1 Gen1/Gen2 z 

DisplayPort 1.4 lub HDMI2.0
 - 2 x USB 3.1 Gen1 
 - 1 x USB 3.1 Gen1 z PowerShare
 - 1 x USB 3.1 Gen1/Gen2 Type-C
 - 1 x DC-in
 - 1 x Gigabit Ethernet (RJ–45)
 - gniazdo bezpieczeństwa 

Stacja dokująca zalecana przez 
producenta komputera przenośnego:

 2 x DisplayPort++ 1.4
 1 x USB 3.1 Gen1/Gen2 z 

DisplayPort 1.4 lub HDMI2.0
 2 x USB 3.1 Gen1 
 1 x USB 3.1 Gen1 z PowerShare
 1 x USB 3.1 Gen1/Gen2 Type-C
 1 x DC-in
 1 x Gigabit Ethernet (RJ–45)
 gniazdo bezpieczeństwa 
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Kensington/Noble Wedge
 - zasilacz minimum 130W
 - dołączony kabel USB-C 1m
 - stacja dokująca wyposażona w 

technologię umożliwiającą 
naładowanie akumulatora 
zaoferowanego notebooka do 
80% jego pojemności w ciągu 
jednej godziny 

- Gwarancja udzielona przez wykonawcę na 
bezawaryjne funkcjonowanie urządzenia 
wraz z świadczeniem usługi gwarancyjnej 
na warunkach określonych w projekcie 
umowy na okres co najmniej 36 miesięcy, 
jednocześnie gwarancja producenta na ten 
sam okres. Serwis urządzeń musi być 
realizowany przez Producenta lub przez 
Autoryzowanego Partnera Serwisowego 
Producenta a czas reakcji serwisu - do końca 
następnego dnia roboczego.

Kensington/Noble Wedge
 zasilacz minimum 120W
 dołączony kabel USB-C 1m
 stacja dokująca wyposażona w 

technologię umożliwiającą 
szybkie naładowanie 
akumulatora zaoferowanego 
notebooka.  

Gwarancja udzielona przez wykonawcę 
na bezawaryjne funkcjonowanie 
urządzenia wraz z świadczeniem usługi 
gwarancyjnej na warunkach określonych 
w projekcie umowy na okres co najmniej 
36 miesięcy, jednocześnie gwarancja 
producenta na ten sam okres. Serwis 
urządzeń musi być realizowany przez 
Producenta lub przez Autoryzowanego 
Partnera Serwisowego Producenta a czas 
reakcji serwisu - do końca następnego 
dnia roboczego.

7 SWZ:

ROZDZIAŁ 3 Opis 
przedmiotu 
zamówienia

po ust 4 dodaje się ust 5 o następującej treści:
Ilekroć w SWZ i załącznikach do SWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem 
znaków towarowych, jak również za pomocą norm Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne. Wykonawca musi udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w 
równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

W załączeniu – treść załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia część I Komputery – w wersji 
ujednoliconej po zmianach dnia 22.07.2021r.  

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający publikuje wyjasnienia i zmiany treści SWZ na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniona jest SWZ. 
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