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Polska Agencja Nadzoru Audytowego ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa, NIP: 5252802078, REGON: 384416473  
telefon: 22 428 24 95, fax: 22 487 81 71, e-mail: pana@pana.gov.pl  

 

Warszawa, dnia 13 października 2020r. 

 

 

Do wszystkich uczestników postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą „Dostawa sprzętu komputerowego” (zn. spr. BP.2412.1.2020). 

 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ 

 

Zamawiający informuje, że  w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, działając 

zgodnie z postanowieniem artykułu 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843, z późn. zm.), udziela odpowiedzi na pytania 

wykonawców oraz dokonuje poniżej wskazanej modyfikacji treści SIWZ: 

 

Pytanie nr 1: 

W związku z odp. na pytanie nr 3 z 8 października 2020 i późniejszą zmianą OPZ, zwracamy się 

z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie i rozważenie zmiany zapisu. 

 

W naszej ocenie Zamawiający zmieniając pierwotny zapis dla laptopa typu B (poz 15.) dotyczący 

czasu ładowania baterii z poziomu „80% naładowania w ciągu 60 min” na „50% w ciągu 30 min„ 

w znacznym stopniu ograniczył możliwość zaoferowania laptopów wiodących producentów 

takich jak: m.in. Lenovo i Dell, ograniczając praktycznie w ten sposób możliwość zaoferowania 

komputera tylko jednego producenta. Producent ten jako jedyny ww. parametr podaje w 

specyfikacji w trybie 30 min. Zwracamy jednak uwagę że ww. czas i poziom jest możliwy tylko 

w sytuacji całkowitego wyłączenia komputera, natomiast przy włączonym komputerze 50% 

osiąga się w ciągu 45 min. 

Pozostali producenci w swoich specyfikacjach ww. parametr podają w czasie nie krótszym niż 

jedna godzina.  Nigdzie na ich oficjalnych stronach nie ma poddanego % naładowania w czasie 

krótszym niż 1h, a weryfikacja tego zagadnienia wymagałaby przeprowadzenia szczegółowych 

testów na zaoferowanych laptopach. 

 

W związku z powyższy prosimy o rozważenie dopuszczenia obu możliwych czasów w tabeli poz. 

15.  - możliwego szybkiego ładowania baterii do 50% w ciągu 30 minut lub ładowania baterii do 

80% w ciągu 60 minut.  

W naszej ocenie umożliwi to zaoferowanie Państwu szerszej oferty wiodących producentów 

sprzętu komputerowego jak również bardziej korzystnej oferty cenowej na sprzęt spełniający 

Państwa wymagania. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający odpowiadając na pytanie informuje, że dokonuje modyfikacji treści SIWZ 

poprzez zmianę treści w załączniku nr 1 (opis przedmiotu zamówienia) oraz w załączniku nr 2 
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(formularz ofertowy) do SIWZ, tabela Sprzęt Typ B, Lp. 15 i nadanie mu następującego 

brzmienia: 
 

Sprzęt Typ - B 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane parametry techniczne 

15 Bateria 

1) min. 3 komorowa, 
2) wewnętrzna Li-Ion o pojemności minimum 45Wh, 
3) możliwe ustawienie szybkiego ładowania baterii do 50% w ciągu 30 minut lub ładowania 

baterii do 80% w ciągu 60 minut, 

4) czas pracy do 17 godz. według branżowego testu MobileMark 2014. 
 

 

 

Pytanie nr 2: 

Zgodnie z zapisami SIWZ oraz OPZ,  Zamawiający wymaga, aby dostawy realizowane były w 

terminie nie dłuższym niż 40 dni kalendarzowych. 

Opisane w OPZ laptopy z dedykowaną konfiguracją (m.in. modem LTE oraz czytnik SmartCard) 

wg naszej wiedzy nie są dostępne od ręki na stanach magazynowych u dystrybutorów sprzętu 

takich jak: Lenovo i Dell. 

Wymagane jest w tym przypadku dokonanie zamówienia u producenta sprzętu i zlecenie produkcji 

o konkretnej specyfikacji technicznej w fabryce zgodnie z Państwa wymaganiami.  

 

Dodatkowo w związku z trwającą obecnie trudną sytuacją związaną z wirusem COVID-19 

szacowany czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostawę to min. 6 tygodni, w przypadku 

posiania przez fabrykę wszystkich podzespołów i bezproblemowej dostawy do Polski.  

Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie - obecne dostawy dla klientów, często występują 

opóźnienia, wobec czego na obecną chwilę wielu producentów nie jest w stanie zagwarantować 

dokładnych wyznaczonych dat dostaw. 

Czy w związku powyższym, Zamawiający dopuści oferty w których zadeklarowany zostanie czas 

dostawy realizowany w terminie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych ? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający odpowiadając na pytanie poinformuje, że dokonuje modyfikacji treści SIWZ 

w poniżej wskazanym zakresie:  

a) zapis o treści:   

„Zamawiający wymaga, aby dostawy realizowane były w terminie nie dłuższym niż 40 

dni kalendarzowych, liczonym od dnia: 

1) zawarcia umowy - w przypadku pierwszej dostawy 10 szt. Sprzętu typu A, w 

tym: 

2) złożenia zamówienia drogą elektroniczną przez Zamawiającego w przypadku dostaw 

pozostałego Sprzętu typu A i typu B - realizowanych sukcesywnie w ramach 
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zamówienia podstawowego i zamówienia opcjonalnego według potrzeb 

Zamawiającego.” 

otrzymuje brzmienie: 

Zamawiający wymaga, aby dostawy realizowane były w terminie nie dłuższym niż 60 

dni kalendarzowych, liczonym od dnia: 

1) zawarcia umowy - w przypadku pierwszej dostawy 10 szt. Sprzętu typu A,  

2) złożenia zamówienia drogą elektroniczną przez Zamawiającego w przypadku dostaw 

pozostałego Sprzętu typu A i typu B - realizowanych sukcesywnie w ramach 

zamówienia podstawowego i zamówienia opcjonalnego według potrzeb 

Zamawiającego. 

 

b) pkt. XV 2  2) SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Kryterium: Termin realizacji pierwszej dostawy (T) liczony w dniach kalendarzowych od 

dnia zawarcia Umowy. Ocena zostanie dokonana w następujący sposób: 

T nk 

     T = ---------------- x 22% x 100 

T bad 

 

T – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie,  

T nk – oznacza najkrótszy  termin dostawy (podany w liczbie dni kalendarzowych) 

zaproponowany w ofertach podlegających badaniu,  

T bad  – oznacza termin dostawy zaproponowany w ofercie badanej. 

UWAGA: 

Brak deklaracji w ofercie terminu dostawy będzie uznany przez Zamawiającego jako 

termin dostawy dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

Zaoferowanie dłuższego terminu dostawy niż 60 dni kalendarzowych liczonego od 

zawarcia umowy będzie uznane przez Zamawiającego jako niezgodne z treścią SIWZ i 

oferta zostanie odrzucona. 

 

c ) pkt XV 2 3) SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Kryterium: Termin realizacji dostawy (T1) liczony w dniach kalendarzowych od dnia 

złożenia drogą elektroniczną zamówienia przez Zamawiającego. Ocena zostanie dokonana 

w następujący sposób: 

T1 nk 

     T1 = ---------------- x 18% x 100 

T1 bad 

 

T1 – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie,  



4 

 

T1 nk – oznacza najkrótszy  termin dostawy (podany w liczbie dni kalendarzowych) 

zaproponowany w ofertach podlegających badaniu,  

T1 bad  – oznacza termin dostawy zaproponowany w ofercie badanej. 

UWAGA: 

Brak deklaracji w ofercie terminu dostawy Zamawiający będzie uznany przez 

Zamawiającego jako termin dostawy dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od dnia 

złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Zaoferowanie dłuższego terminu dostawy 

niż 60 dni kalendarzowych liczonego od dnia złożenia zamówienia przez 

Zamawiającego będzie uznane przez Zamawiającego jako niezgodne z treścią SIWZ i 

oferta zostanie odrzucona. 

 

Pytanie nr 3: 

W nawiązaniu do Państwa w/w postępowania i wyjaśnienia oraz  modyfikacją treści zapytania 

SIWZ poniższego punktu 15 (bateria 3,4). 

 

3) możliwe ustawienie szybkiego ładowania baterii do 50% w ciągu 30minut  

4) czas pracy do 17 godz. według branżowego testu MobileMark 2014  

 

 

 
 
Proszę o wyjaśnienie: 

3) możliwe ustawienie szybkiego ładowania baterii do 50% w ciągu 30 minut :  

  

- Czy pierwotna wersja „ możliwe ustawienie szybkiego ładowania baterii do 80% w ciągu 1 

godz. …” jest nadal dopuszczana? 
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4) czas pracy do 17 godz. według branżowego testu MobileMark 2014  

- MobileMark 2014,  nie jest już aktualny(wspierany)? Czy na tej podstawie można bazować na 

pojemności baterii? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

- pkt 3) Zgodnie z odpowiedzią jakiej Zamawiający udzielił na pytanie nr 1. 

- pkt. 4)  test MobileMark 2014 jest wspierany do 30 listopada 2020 r. Informacje w tym zakresie 

są dostępne na stronie : https://bapco.com/products/mobilemark-2014/. Zamawiający podtrzymuje 

wymagania zapisane w SIWZ. 

 

 

W związku z powyższymi zmianami treści SWIZ Zamawiający dokonuje zmiany terminu 

składani i otwarcia ofert na dzień 19 października 2020 r. poprzez zmianę poniżej wskazanych 

zapisów treści SIWZ: 

1) pkt. XIII. 1  SIWZ otrzymuje brzmienie: 

  

„Ofertę elektroniczną należy złożyć w sposób opisany w Rozdziale  VIII lit. B  SIWZ, 

w terminie do dnia 19 października 2020 r. do godziny 11:00.” 

 

2) pkt. VII. C 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

„W przypadku składania przez wykonawcę oferty w formie pisemnej:  
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować 

w następujący sposób: 
„Polska Agencja Nadzoru Audytowego 

ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa 

 „Dostawa sprzętu komputerowego” 

 zn. spr.: BP.2412.1.2020 

NIE OTWIERAĆ do dnia 19 października 2020 r. do godz. 13:00 tj. przed sesją 

publicznego otwarcia ofert.” 

 

i opatrzyć nazwą oraz  dokładnym adresem Wykonawcy.” 

 

 

 

 

 

 

 

 
Z A T W I E R D Z O N E  P R Z E Z: 

MARCIN OBRONIECKI 

Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego 

 

https://bapco.com/products/mobilemark-2014/

