
 
 

 

 

 
BGO-BGZ.261.012.2021.KT   Warszawa, dnia 18.06.2021 r.           

 
 
 
 
 
do Wykonawców 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. „Dostawa komputerów przenośnych”. 
 

1. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. poz. 2019, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących 
treści specyfikacji warunków zamówienia, tj.: 

Pytanie 1: 

„1. Zawracamy się z prośbą o doszczegółowienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem waga komputer typ A, 
waga komputer typ B.  

Biorąc pod uwagę że większość producentów w ulotkach katalogowych swoich produktów zamieszcza wagi startowe 
dla danych konfiguracji, które odpowiadają zazwyczaj najlżejszej możliwej do złożenia konfiguracji, prosimy 
o doprecyzowanie i potwierdzenie, że Zamawiający ma tu na myśli rzeczywistą wagę konfiguracji identycznej 
z zaoferowaną, którą Zamawiający będzie weryfikował z wykorzystaniem certyfikowanej wagi w momencie odbioru 
sprzętu.”  

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający ma na myśli wagę dla całkowitej konfiguracji laptopa TYP A i TYP B wraz ze wszystkimi 
elementami zaoferowanymi przez Wykonawcę dla danego typu laptopa. Dla każdego typu laptopa w momencie 
odbioru sprzętu nastąpi weryfikacja wagi na urządzeniu pomiarowym Zamawiającego. 

Pytanie 2: 

„2. Zamawiający w komputer typ a oraz typ zawarł wymóg: 

„Układ pozwalający na szyfrowanie danych dysku twardego, TCG 2.0 (klucze szyfrujące przechowywane 
w dedykowanym układzie scalonym zintegrowanym z płytą główną, zamiast na dysku twardym) współpracujący 
z oprogramowaniem dostarczonym wraz z komputerem, wraz z licencją aktywującą (jeśli jest wymagana)” 
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Prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający ma tu na myśli zaoferowanie najwyższego poziomu zabezpieczeń 
w kwestii modułu TPM, tj. zaoferowanie dedykowanego sprzętowego układu zintegrowanego nierozerwalnie na 
płycie głównej TPM 2.0 z certyfikatem TCG, którego posiadanie jest potwierdzone w ulotce katalogowej produktu 
danego producenta.”  

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający ma na myśli zaoferowanie najwyższego poziomu zabezpieczeń w kwestii modułu TPM, 
tj. zaoferowanie dedykowanego sprzętowego układu zintegrowanego nierozerwalnie na płycie głównej TPM 2.0 
z certyfikatem TCG, którego posiadanie jest potwierdzone w ulotce katalogowej produktu danego producenta. 

Pytanie 3: 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wagi oferowanego komputera - kryterium oceny ofert nr 8,  w zakresie 
komputera Typ A i Typ B i dopuści komputery o wadze odpowiednio 1,8 kg i 2,1 kg. Modyfikacja taka pozwoli na 
rozszerzenie kręgu potencjalnych wykonawców, którzy mogą zaoferować sprzęt innego niż preferowany w chwili 
obecnej producenta jakim jest Dell. 

Powyższa zmiana jest nieznaczna i nie ma wpływu na walory użytkowe sprzętu, pozostałe parametry pozostają 
niezmienne. Dzięki zmianie Zamawiający może uzyskać sprzęt z bardziej wytrzymałą obudową.”  

Odpowiedź: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wagi oferowanego komputera. Ze względu na charakter pracy 
kontrolerów NIK waga komputera jest bardzo ważnym dla Zamawiającego parametrem przy zakupie laptopa. 
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