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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 8 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 wskazanych modyfikacji treści SIWZ: 

 

Pytanie nr 1: 

Dotyczy: Sprzęt Typ – B – L.p.  4 – Płyta główna: Zamawiający wymaga aby płyta główna 

wyposażona była w min. 1 wolny slot umożliwiający rozbudowę pamięci RAM.  

Laptopy biznesowe z ekranem dotykowym typu tablet konstruowane są z założeniem 

minimalizacji ich rozmiarów, wagi i z pewnym ograniczeniem możliwości rozbudowy 

podzespołów. Pamięć RAM (w zależności od wielkości 8 lub 16 GB) jest w nich już fabrycznie 

przylutowana do płyty głównej. 

Powyższy zapis, wg naszej wiedzy ogranicza spełnienie ww. wymagania przez producentów 

takich jak. np. Fujitsu, Lenovo, Dell, co ogranicza konkurencyjność. 

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zaoferowanie laptopów posiadających 

wbudowaną pamięć RAM o pojemności 8GB i nie posiadających wolnego slotu umożliwiającego 

rozbudowę pamięci? 

 

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 

(formularz ofertowy) do SIWZ, tabela Sprzęt Typ B, Lp. 4  oraz nadaje mu następującego 

brzmienia: 

 
Sprzęt Typ - B 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane parametry techniczne 

4 Płyta główna 
1) chipset zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. 
 

 

Pytanie nr 2: 

Dotyczy: Sprzęt Typ – A – L.p.  7 – Porty zewnętrzne, ppkt.1: Komputer musi posiadać 

następujące wbudowane porty: 1. min. 3 porty USB, w tym co najmniej:  
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a. 2x USB 3.1 gen 1,  

b. 1x USB 3.1 typ C gen 1 z funkcją power delivery i przesyłania sygnału DP 

 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie laptopa posiadającego wymaganą liczbę portów USB 

typu A i C ale w wersji USB 3.2 gen 1 ?, tj.:  

a. 2x USB 3.2 gen 1 ,  

b. 1x USB 3.2 typ C gen 1 z funkcją power delivery i przesyłania sygnału DP,  

podobnie jak to jest w wymaganiach na Sprzęt typu B (tj. wymaganie 3.x gen 1) ?   

 

Porty USB w standardzie 3.2 są wstecznie kompatybilne z wersją 3.1. W najnowszych modelach 

komputerów producenci stosują tą wersję. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

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 

(formularz ofertowy) do SIWZ, tabela Sprzęt Typ A, Lp. 7 i nadanie mu następującego brzmienia: 

 

Sprzęt - Typ A 

 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 

7 Porty zewnętrzne 

Komputer musi posiadać następujące wbudowane porty: 
1) min. 3 porty USB, w tym co najmniej : 

a) 2 x USB 3.x Gen 1 
b) 1 x USB 3.x typ C Gen 1 z funkcją Power Delivery i przesyłania sygnału 

DisplayPort  

2) 1x HDMI 1.4b, 
3) czytnik kart multimedialnych, 
4) sim card slot, 
5) czytnik Smart card, 
6) RJ-45. 
Wymagana liczba portów nie może być osiągnięta w wyniku zastosowania konwerterów, 
przejściówek itp. 

 

Pytanie nr 3: 

Proszę o udzielenie wyjaśnień: 

1) Komputer przenośny typ B – Z analizy opisu wynika, iż w pełni wymagania SIWZ spełnia 

tylko i wyłącznie jeden z producentów komputerów. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

dopuszczenie sprzętu innego producenta co będzie miało pozytywny wpływ na 

konkurencyjność postępowania poprzez dopuszczenie: 

 

a) ładowania baterii do 50% w ciągu 30 minut ? 

b) waga max. 1,45 kg (waga komputera bez zasilacza) ?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

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 

(formularz ofertowy) do SIWZ, tabela Sprzęt Typ B, Lp. 15 i  16 nadanie mu następującego 

brzmienia: 
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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 30minut 

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

16 Waga Nie więcej niż 1,45 kg (waga komputera bez zasilacza) 

 

Pytanie  nr 4: 

Sprzęt Typu B Bateria  

Czy Zamawiający dopuści laptopa, który umożliwia szybkie ładowanie baterii do 50% w 30 minut ?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Zgodnie z odpowiedzią jakiej Zamawiający udzielił na pytanie nr 3. 
 

Pytanie  nr 5: 

Sprzęt Typu B Waga  

Czy Zamawiający dopuści laptopa, którego waga w podanej konfiguracji wynosi 1,42 kg ?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Zgodnie z odpowiedzią jakiej Zamawiający udzielił na pytanie nr 3. 

 

W związku z powyższymi zmianami treści SWIZ Zamawiający dokonuje zmiany terminu 

składani i otwarcia ofert 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 15 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 15 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 
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