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Do Wykonawców  
w przetargu nieograniczonym  
nr WZ/32/2020 

                   
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę komputerowych zestawów mobilnych. Nr sprawy WZ/32/2020. 
 
W związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców, przekazuję poniżej treść pytań wraz  
z odpowiedziami.  
  
Pytanie 1 
Zamawiający w IDW Rozdz. III pkt.2 a wspomina o pierwszej partii zamówienia obejmującej 
50 szt. Laptopów, stacji dokujących i 20 monitorów. Czy zamawiający dopuszcza użycie w tej 
dostawie notebooków o parametrach tożsamych z wymaganymi jednak o ekranie o wielkości 
14 cali? Pytanie powodowane jest informacją od producentów, którzy deklarują dostawy 
wymaganych ilości na 2021 rok. 
   
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Postanowienia SIWZ w tym zakresie 
pozostają bez zmian.  
 
Pytanie 2 
Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia, Laptop 300 szt. Zamawiający w pozycji nr 10 wymaga 
„Wyświetlacz LCD o przekątnej w zakresie od 15’’ do 16’’, o minimalnej rozdzielczości 
nominalnej min. 1920 x min. 1080.” W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na 
świecie, terminy dostaw, zwłaszcza modeli laptopów z matrycą 15,6” znacznie się wydłużyły i 
obecnie sięgają 2-3 miesięcy. Stosunkowo najkrótsze terminy dostaw (3-4 tygodnie) dotyczą 
modeli laptopów wyposażonych w matryce 14”. W związku z powyższym czy Zamawiający 
zaakceptuje zaoferowanie laptopa wyposażonego zgodnie z opisem w pozycji nr 10: 
„Wyświetlacz LCD o przekątnej w zakresie od 14’’ do 16’’, o minimalnej rozdzielczości 
nominalnej min. 1920 x min. 1080 i jasności min. 300 nitów.”?  

 
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Postanowienia SIWZ w tym zakresie 
pozostają bez zmian.  
 
Pytanie 3 
Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia, Stacja dokująca do laptop 300 szt. Zamawiający w 
pozycji nr 3 wymaga m.in.: „Min. 4 porty USB typu A, w tym min. 2 porty zgodne ze 
standardem USB 3.x.” Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie 
stacji dokującej do laptopa wyposażonej zgodnie z opisem w pozycji nr 3: „Min. 3 porty USB 
typu A zgodne ze standardem USB 3.x. oraz 2 porty USB typu C”?  
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Odpowiedź  
W odpowiedzi na powyższe pytanie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm), Zamawiający 
dokona odpowiednich zmian SIWZ w tym zakresie.  
W wyniku zmiany Zamawiający wymaga, aby stacja dokująca posiadała min. 3 porty USB 
typu A, w tym min. 2 porty zgodne ze standardem USB 3.x. 
 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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