
 

 

 

PAO/X/MS/6/2018 

  

Warszawa, dnia 02  lutego 2018 r. 

 

W Y K O N A W C Y 
 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów stacjonarnych 

i laptopów (znak zamówienia 1/dost./2018) 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły 

zapytania od Wykonawców dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

dostawę komputerów stacjonarnych i laptopów. Po niżej pytania wraz z odpowiedziami 

Zamawiającego.  

 

 

Pytanie nr 1: 

„Zamawiający w specyfikacji dla monitora określił przekątną min. 24”. 

Proszę o dopuszczenie monitora o przekątnej 23,8” cala (60,45 cm), który jest przez większość 

producentów klasyfikowany w kategorii monitorów 24”.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1: 

Zamawiający dopuszcza monitor o przekątnej 23,8” cala. 

 

Pytanie nr 2:  

„Proszę o potwierdzenie, że wymóg wydajności dla procesora w komputerze PC wynosi min. 5500 

punktów w teście Passmark. W OPZ wskazana jest wartość A36.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2: 

Opisana w pytaniu wartość dla komputera PC wynosi min. 5500 punktów w teście Passmark CPU’s 

według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net.  

 

Pytanie nr3: 

„Proszę o wyjaśnienie, czy stacja dokująca do laptopa 1 ma posiadać w komplecie zasilacz? Jeśli tak, to 

czy wymagane jest, aby połączenie stacji z notebookiem odbywało się za pomocą jednego łącza, które 

przenosi także zasilanie?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3: 

Stacja dokująca powinna posiadać własny zasilacz, połączenie z laptopem za pomocą jednego łącza 

wraz z przenoszeniem zasilania. 

 

Pytanie nr 4: 

„Zamawiający w specyfikacji dla laptopa 2 określił wagę do 1.3 kg. 

http://www.cpubenchmark.net/


 

 
 

Proszę o nieznaczne zwiększenie tego wymogu: do 1.35 kg.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4: 

Zamawiający zmienia w laptopie 2 parametr dot. wagi, zapis otrzymuje treść: „Waga do 1.35 kg” 

 

Pytanie nr 5: 

„W nawiązaniu do SIWZ 

Parametry Techniczne w komputer PC 

Jest podane iż wydajność procesora ma wynosić a36. W teście passmark CPU  

Proszę o Informacje czy jet to prawidłowy zapis(w teście pas smark CPU nie ma takiej wartości)”  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5: 

Opisana w pytaniu wartość dla komputera PC wynosi min. 5500 punktów w teście Passmark CPU’s 

według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net. 

 

Pytanie nr6: 

„Czy Zamawiający dopuści monitor 24” z obszarem roboczym 23,8”?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6: 

Zamawiający dopuszcza  monitor o przekątnej 23,8” cala. 

 

Pytanie nr 7: 

„Czy zamawiający dopuszcza realizację napraw gwarancyjnych tylko przez serwis producenta?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7: 

Serwis gwarancyjny musi być realizowany w sposób opisany przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Sprzęt musi być również objęty gwarancją producenta.  

 

Pytanie nr8: 

„Dotyczy : Załącznik Nr 1 do SIWZ:  Monitor 24”  

Dla matryc 24” często producenci monitorów w swych materiałach handlowych i technicznych 

podają wielkość matrycy w zaokrągleniu 24”. W rzeczywistości  jednak często wielkość matrycy 

z dokładnością do jednego miejsca po przecinku wynosi 23,8” i wynika to z konstrukcji matrycy  24”. 

 

Zgodnie z powyższym pytamy, czy Zamawiający dopuści do zamówienia Monitor 24”, którego 

rzeczywista wielkość matrycy wynosi z dokładnością do jednego miejsca po przecinku 23,8”?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8: 

Zamawiający dopuszcza monitor o przekątnej 23,8” cala. 

 

Pytanie nr 9: 

„Dotyczy : Załącznik Nr 1 do SIWZ:  Laptop 1.  

Wymagane jest złącze HDMI. 

Renomowani producenci w laptopach typu biznesowego stosują przeważnie port graficzny typu 

DisplayPort.  

Jest on bardziej uniwersalny i nowszej generacji niż HDMI. Złącze HDMI w tym przypadku można 

uzyskać stosując odpowiedni adapter.  

 

Zgodnie z powyższym pytamy, czy w celu zwiększenia konkurencyjności, Zamawiający dopuści do 

zamówienia, Laptop 1 renomowanego producenta, wyposażony w złącze DisplayPort zamiast HDMI 

z dołączonym adapterem z DisplayPort na HDMI ?” 

 



 

 
 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9: 

Laptop typu 1 i 2 mogą być wyposażone w złącze DisplayPort. W takim przypadku wykonawca musi 

dołączy adapter DisplayPort na HDMI w cenie oferty.  

 

Pytanie nr 10: 

„Dotyczy : Załącznik Nr 1 do SIWZ:  Komputer PC.  

Wymagane jest złącze HDMI. 

Renomowani producenci w komputerach typu biznesowego stosują przeważnie port graficzny typu 

DisplayPort.  

Jest on bardziej uniwersalny i nowszej generacji niż HDMI. Złącze HDMI w tym przypadku można 

uzyskać stosując odpowiedni adapter.  

 

Zgodnie z powyższym pytamy, czy w celu zwiększenia konkurencyjności, Zamawiający dopuści do 

zamówienia, Komputer PC renomowanego producenta, wyposażony w złącze DisplayPort zamiast 

HDMI z dołączonym adapterem z DisplayPort na HDMI ?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10: 

Komputer PC mogą być wyposażone w złącze DisplayPort. W takim przypadku wykonawca musi 

dołączy adapter DisplayPort na HDMI w cenie oferty. 

Pytanie nr 11: 

„Dotyczy : Załącznik Nr 1 do SIWZ:  Komputer PC.  

Wymagane są : Wbudowane głośniki i mikrofon. 

W jednostkach centralnych komputerów stacjonarnych nie ma wbudowanych głośników i mikrofonu. 

Takie rozwiązania stosuje się w komputerach typu All-In-One. Przeważnie we wnętrzu komputera 

jest wbudowany jeden głośnik służący do sygnalizacji różnych zdarzeń konfiguracyjnych. 

 

Zgodnie z powyższym prosimy o usunięcie zapisu wymogu wbudowanych głośników i mikrofonu 

w Komputerze PC.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 11: 

Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ w części dot. Komputera PC usuwa zapis: „Wbudowane 

głośniki i mikrofon”. 

 

Pytanie nr 12: 

„Dotyczy : Załącznik Nr 1 do SIWZ:  Stacja dokująca do Laptopa 1.  

W formularzu ofertowym nie ma pozycji stacja dokująca, która jest w Załączniku nr 1. 

Natomiast  w formularzu ofertowym jest pozycja 2. „laptopów typ I wraz ze stacjami dokującymi”, 

Natomiast w Załączniku 1 w opisie wymagań Laptopa 1 nic nie ma o stacji dokującej i wymagań do 

niej”. 

 

Czy jest wymagana stacja dokująca do Laptopa 1 i czy ma ona być typową stacją na której 

instalowany jest laptop, czy może być replikatorem portów podłączonym z laptopem złączem USB? 

Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 12: 

W formularzu ofertowym należy wycenić laptopy wraz ze stacjami dokującymi, które są 

przeznaczone dla tych laptopów (tworzą one jedne zestaw). Zamawiający celowo w załączniku nr 1 

SOPZ nie przedstawiał żadnych wymagań do ww. stacji dokujących, gdyż maja one pochodzić od 

producenta laptopa typ I i być dedykowane temu laptopowi.  

 



 

 
 

Zamawiający wymaga stacji dokujących z wraz zasilaczem, które będą podłączone poprzez jeden 

kabel albo po przez wpięcie laptopa do stacji. Stacja dokująca muszą przekazywać zasilanie do 

laptopa. 

 

Pytanie nr 13: 

„Dotyczy : Załącznik Nr 1 do SIWZ: Zestaw mysz i klawiatura. 

Jest wymaganie:  

„-Klawiatura i mysz bezprzewodowa, możliwość regulacji kąta nachylenia, powierzchnia klawiatury 

matowa  a znaki na klawiaturze kontrastowe i czytelne, lub wersja 

- Mysz laserowa USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) 

 

Z powyższego wynika wprost, iż należy zaoferować:   

Klawiaturę i mysz bezprzewodową lub tylko mysz laserową. 

A może należy to rozumieć, iż należy zaoferować: 

Klawiaturę i mysz bezprzewodową lub Klawiaturę i mysz laserową. 

 

Czy klawiatura w pierwszym przypadku ma być też bezprzewodowa, w drugim nie.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 13: 

Zamawiający wymaga dostarczenia 8 zestawów składających z myszy i klawiatury działających na 

jednym nadajniku.  Zarówno klawiatura jak i mysz muszą być bezprzewodowe. 

 

Pytanie nr 14: 

„Dotyczy : Załącznik Nr 1 do SIWZ: Laptop 2.  

Wymagane jest: min. 2 wejścia USB (min. 1 USB 3.0) 

Renomowani producenci w tak małych i lekkich laptopach stosują obecnie najnowszej generacji 

wejścia USB Type-C.  

 

Zgodnie z powyższym pytamy, czy w celu zwiększenia konkurencyjności, Zamawiający dopuści do 

zamówienia, Laptop 2 renomowanego producenta, wyposażony w 2 wejścia USB Type-C?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 14: 

Laptop typ 2 musi posiadać co najmniej jedno wejście USB 3.0 lub wyższe.   

 

Pytanie nr 15: 

„Dotyczy : Załącznik Nr 1 do SIWZ:  Laptop 2.  

Wymagany jest:  „System operacyjny z licencją i nośnikiem lub partycją RECOVERY…..” 

 

Proszę o informację, czy wymagany system ma być typu Windows 10 Prof. PL 64-bit czy  Windows 

10 Home PL 64-bit? 

 

Proszę o wyjaśnienie wątpliwości.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 15: 

W przypadku, w którym oferowane oprogramowanie operacyjne posiada wersję dla użytkownika 

domowego oraz wersję dla podmiotu publicznego/użytku komercyjnego/osoby prawnej/lub 

podmiotu z sektora edukacji zamawiający oczekuje wersji drugiej z wyżej wymienionych wersji. 

 

Pytanie nr 16: 

„Dotyczy : UMOWY 



 

 
 

W par 5 ust. 4 pkt. 5 jest napisane.  

 „5) czas naprawy Sprzętu – do końca następnego dnia roboczego licząc od dnia otrzymania 

zawiadomienia o  usterce, z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej” 

 

Przeważnie producenci renomowanych komputerów oferują serwis gwarancyjny dla sprzętu 

biznesowego w trybie NBD (Next Business Day) co oznacza realizację gwarancji w miejscu instalacji 

z czasem reakcji serwisu w następnym dniu roboczym od zgłoszenia dla zgłoszeń przekazywanych 

w dni robocze w godzinach 8 – 16-ta. Zgłoszenia po godzinie 16-tej traktowane są jak zgłoszone 

w dniu następnym roboczym. Reakcja  serwisu oznacza kontakt serwisu z użytkownikiem w celu 

weryfikacji usterki, który to kontakt powoduje rozpoczęcie naprawy niemniej w trybie NBD czas 

naprawy nie jest gwarantowany. Czas naprawy w trybie NBD jest tak szybki jak jest to możliwe 

i najczęściej zamyka się w tym następnym dniu roboczym jednak nie  jest gwarantowany, podobnie 

jak sprzęt zastępczy. 

Wymaganie serwisu z gwarantowanym czasem naprawy  w następnym dniu powoduje znacznie 

większe koszty dla Zamawiającego obsługi takiego serwisu, co nie zawsze jest uzasadnione. 

 

W związku z powyższym prosimy o zmianę par 5 ust. 4 pkt. 5 umowy na: 

„5) czas naprawy Sprzętu – w terminie maksymalnie 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania 

zawiadomienia o usterce, z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 16: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wskazaną w zapytaniu.  

 

Pytanie nr 17: 

„Poz. 1 monitory 

Czy zamawiający dopuści zapis – „przekątna min 23,6"" przy zachowaniu pozostałych zapis6w,  

monitory o nazwie handlowej producenta 24" posiadające przekątną natywną 23,6",Iub23,8”?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 17: 

Zamawiający dopuszcza monitor o przekątnej 23,8” cala. 

 

Pytanie nr 18: 

„P oz 3 Zestawy komputerowe 

Zamawiającym nie podał wymaganej minimalnej wydajności procesora w teście Passmark CPU” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 18: 

Opisana w pytaniu wartość dla komputera PC wynosi min. 5500 punktów w teście Passmark CPU’s 

według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net. 

 

Pytanie nr 19: 

„Poz.5 Laptop II 

Czy zamawiający dopuści zapis -,,przekątna ekranu 11""-13,3"" .przy zachowaniu pozostałych 

zapisów? 

Nie istnieją na rynku komputery typu FLIP (360stopni) o matrycy 13" 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 19: 

Zamawiający dopuści laptop typ 2 o przekątnej ekranu 11”-13,3” 

 

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert  nie ulega przedłużeniu.  

 

http://www.cpubenchmark.net/

