
 
 

 

 

 
BGO−BGZ.261.006.2022.DP              

 
 
 
do Wykonawców 

 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa komputerów 

przenośnych”. 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 w związku z art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących 

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 1: 
 

W kryterium oceny ofert przyznają Państwo punkty między innymi za: 

 

KRYTERIUM 7: 

Ekran komputer Typ B 3 % 3 pkt 

Sposób oceny: 

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę:  

„Matryca matowa dotykowa 15” z podświetleniem w technologii LED, IPS, 

rozdzielczość Full HD 1920 x 1080”, 

Zamawiający przyzna Wykonawcy 3 punkty 

 

Oraz 

 

KRYTERIUM 9: 

Waga komputer Typ B 4 % 4 pkt 

Sposób oceny: 

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę:  

„Do 1,80 kg wraz z zainstalowaną baterią bez zasilacza”, 

Zamawiający przyzna Wykonawcy 4 punkty 
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Zwracamy uwagę, iż tak skonstruowane kryteria dotyczące laptopów 15- calowych nie dają Wykonawcy możliwości 

zebrania maksymalnej ilości punktów ponieważ dostępne na rynku komputery przenośne wyspecyfikowane przez 

Zamawiającego tj. HP Probook 650, Dell Latitude 5530, Lenovo ThinkPad T15 nie osiągną wagi maksymalnej 1.80kg przy 

zastosowaniu matrycy dotykowej. 

Zwracamy uwagę na fakt, iż w analogicznym postępowaniu z zeszłego roku o sygnaturze BGO−BGZ.261.012.2021.KT, 

Zamawiający zastosował podobne kryteria ale przyznawał punkty za zaoferowanie komputera typ B w wadze do 1.90kg 

co nie stanowiło problemów dla żadnego z Wykonawców uczestniczących w postępowaniu. 

 

KRYTERIUM 9: 

Waga komputer Typ B 4 % 4 pkt 

Sposób oceny: 

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę:  

„Do 1,90 kg wraz z zainstalowaną baterią bez zasilacza”, 

Zamawiający przyzna Wykonawcy 4 punkty 

 

Różnica 100g nie jest odczuwalna w codziennej pracy dla użytkownika końcowego a poszerzy potencjalny krąg 
zainteresowanych Wykonawców 
 
Zwracamy się zatem z gorącą prośbą o niewielką zmianę kryterium 9 dla komputera TYP B na : 
 
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę: „Do 1,90 kg wraz z zainstalowaną baterią bez zasilacza”, Zamawiający 
przyzna Wykonawcy 4 punkt 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający pozostawia kryteria oceny ofert bez zmian. 

 

       

  

 

………….……………………………………………… 

        (podpis Kierownika Zamawiającego) 
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dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa komputerów 
przenośnych”. 

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy do Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

Podpisy Komisji przetargowej: 

 

1) Adam Tymiński - Przewodniczący     ………………………………….. 

 

2) Anna Szklarska - Klimpel – Zastępca przewodniczącego   ………………………………….. 

 

3) Dariusz Porucznik - sekretarz      ……………………………….. 

 

4) Magdalena Wójcicka – radca prawny     ………………………………. 

 

5) Rafał Turlej - członek       ………………………………. 

 

6) Tomasz Katana - członek      ………………………………. 
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