
 

Nr postępowania: BG.271.12.2022.BS                                                  Branice  05 październik 2022 r. 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)  

ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SWZ 

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym pn. „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w 

ramach realizacji projektów grantowych pn.: „Cyfrowa Gmina” i „Wsparcie dzieci z rodzin 

pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.  

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.; dalej „ustawa PZP”) Zamawiający 

odpowiada na pytania do SWZ oraz dokonuje modyfikacji treści SWZ.  

 

Pytanie 1 

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, że część zapisów specyfikacji technicznej poprzez opisanie 

specyfikacji w sposób nadmiarowy i nieproporcjonalny, nieuzasadniony realnymi potrzebami 

Zamawiającego i mogący utrudniać uczciwą konkurencję może naruszać art. 99 ust. 2 i ust. 4 w 

odniesieniu do art. 16 pkt 1) i 3) w odniesieniu do art. 17 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) ustawy Pzp. 

Potwierdzeniem tego stanowiska jest fakt, że w postępowaniach w ramach projektu Granty PPGR (np. 

GKOŚ.271.7.2022, 2022/BZP 00254160/01, RRP.272.01.07.2022.L) w których specyfikacje 

techniczne są bardzo zbliżone, a w niektórych przypadkach zawierają identyczne sformułowania co 

Państwa Opis Przedmiotu Zamówienia, składana jest wyłącznie jedna lub dwie oferty, a w 

postępowaniach które takich ograniczających konkurencję zapisów nie zawierają, wielokrotnie więcej. 

W związku z powyższym wnosimy i usunięcie poniższych zapisów: 

1. System diagnostyczny z graficznym interfejsem dostępny z poziomu BIOS lub menu BOOT’owania 

umożliwiający użytkownikowi przeprowadzenie wstępnej diagnostyki awarii poprzez przetestowanie: 

procesora, pamięci RAM, dysku, płyty głównej i wyświetlacza. 

Pełna funkcjonalność systemu diagnostycznego musi być dostępna również w przypadku braku lub 

uszkodzenia oraz sformatowania dysku twardego, braku dostępu do sieci LAN i internetu oraz nie 

może być realizowana przez narzędzia zewnętrzne podłączane do komputera (np. pamięć USB flash). 

Odpowiedź 

Zamawiający, mając na uwadze dostarczenie użytkownikowi narzędzia umożliwiającego 

przeprowadzenie wstępnej diagnostyki awarii urządzenia bez konieczności korzystania z usług 

wyspecjalizowanego serwisu, nie wyraża zgody na usunięcie z SWZ funkcjonalności sprzętu 

opisanej w zapytaniu. 

Zamawiający nie uważa również, aby specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu była 



opisana w sposób nadmiarowy i nieproporcjonalny oraz nieuzasadniony realnymi potrzebami 

użytkownika 

To zamawiający określa jakie są jego realne i uzasadnione potrzeby. Opisane wymagania nie 

ograniczają konkurencji w sposób naruszający przepisy ustawy P.Z.P.  

Zamawiający nie wprowadza wnioskowanych zmian.  

 

Pytanie 2  

1.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ – 2  

Prośba: 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania laptopa wyposażonego w 3 wbudowane złącza USB, z 

czego 1x USB 2.0 oraz 2x USB 3.2 gen 1 (z czego jeden USB-C)? 

Uzasadnienie:  

Dopuszczenie takiego rozwiązania nie wpłynie negatywnie na kulturę pracy użytkownika.  

Zachowanie specyfikacji w obecnej formie drastycznie zmniejszy konkurencyjność ofert oraz  

możliwego do zaoferowania sprzętu. 

Odpowiedź 

Tak. Zamawiający dopuści do postępowania laptopy wyposażone w 3 wbudowane złącza USB, 

z czego 1x USB 2.0 oraz 2x USB 3.2 gen 1 (z czego jeden USB-C). 

 

Pytanie 3 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ – 2  

Prośba: 

Czy Zamawiający usunie zapis o czytniku kart pamięci ? 

Uzasadnienie: Argumentujemy to tym, że urządzenia z których dane byłyby zgrywane typu aparaty 

fotograficzne lub urządzenia typu smartphone lub tablet w zestawach posiadają kable USB dzięki 

którym po podłączeniu ich do notebooka można zgrywać dane z karty SD i równocześnie ładować 

baterię.  

Ponad to wyciągnięcie karty SD z aparatu fotograficznego lub innego urządzenia przez osoby, które 

wcześniej nie użytkowały tego typu elementów (akcesoriów) może doprowadzić do:  

a) Uszkodzenia karty SD  

b) Zgubienia karty SD  

c) Uszkodzenie czytnika kart 

Tym samym wykorzystanie portów USB będących niedemontowanym elementem laptopa staje się 

rozwiązaniem bardziej bezpiecznym niż użytkowanie kart SD.  

Co więcej koszt zakupu kabla USB to kwota kilku złotych i jest dużo niższy niż odkupienie przez 

użytkownika karty SD kwota od 36 zł do 200 zł.  Tym samym jeśli użytkownikiem będą dzieci z rodzin 

po PGR,  nie narażą Państwo ww., użytkowników na ponoszenie wysokich kosztów odkupu kart SD. 

Pozostawienie wymogu w obecnym kształcie, wziąwszy pod uwagę obowiązujące aktualnie terminy 

dostaw, ogranicza listę komputerów możliwych do zaoferowania Zamawiającemu (spełniających 

wszystkie wymagania SWZ) tylko do 2 produktów na rynku.  

 



Odpowiedź 

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SWZ dotyczącego wymogu istnienia 

czytnika kart pamięci w zamawianych laptopach. 

Usunięcie czytnika kart pamięci z zasadniczy sposób ograniczy ergonomię i wygodę 

korzystania  

z laptopa, tym bardziej, że zamawiający zgodził się już (pyt. nr 2), na redukcję w urządzeniu o 

jeden port USB w stosunku do pierwotnej specyfikacji. W tej sytuacji, odczyt danych z kart 

pamięci będzie musiał odbywać się za pośrednictwem dodatkowo zakupionych czytników, co 

narazi beneficjentów programu na dodatkowe koszty. 

Podnoszony przez wykonawcę argument  

„Ponad to wyciągnięcie karty SD z aparatu fotograficznego lub innego urządzenia przez osoby, które wcześniej nie 
użytkowały tego typu elementów (akcesoriów) może doprowadzić do:  
a) Uszkodzenia karty SD  
b) Zgubienia karty SD  
c) Uszkodzenie czytnika kart” 

zakłada, że sprzęt będą obsługiwały osoby nie zachowujące podstawowych zasad obsługi 
sprzętu informatycznego i nie dochowujące należytej staranności w czasie jego eksploatacji. 
Na zmianę zapisu SWZ w tym punkcie, nie mogą wpływać rozważania Wykonawcy nad 
hipotetycznie możliwymi do wystąpienia w trakcie eksploatacji sprzętu awariami.  
 

 

Pytanie 4 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ - 2 

Prośba: 

 Czy Zamawiający dopuści do postępowania laptopa wyposażonego w matrycę TN z jasnością do 250 

nits bez podświetlenia w technologii LED WVA? 

Uzasadnienie: Matryca TN to sprawdzone i tańsze rozwiązanie jeśli chodzi  o sprzęt komputerowy 

(stanowi 90% rynku). Matryce IPS to sprawdzone rozwiązanie dla m in. sektora biznesowego. Biorąc 

pod uwagę, że użytkownikiem końcowym będą dzieci, matryca TN w pełni zaspokoi codzienne 

korzystanie z oferowanego sprzętu i pozwoli na złożenie ofert większej ilości Wykonawców. 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SWZ dotyczącego rodzaju matrycy w 

zamawianych laptopach. 

Zamawiający nie podziela opinii Wykonawcy że skoro użytkownikami laptopa mają być dzieci, 

to można im zaoferować sprzęt o gorszych parametrach niż użytkownikom sektora 

biznesowego. 

Cechą matryc TN są bardzo wąskie kąty widzenia - wystarczy lekko przechylić głowę pod 
dowolnym kątem by zaobserwować znaczącą degradację obrazu, natomiast głównymi cechami 
paneli IPS jest wierniejsze odwzorowanie barw oraz dobre kąty widzenia - te bowiem są równie 
szerokie w pionie jak i poziomie. 
Zamawiającemu nie są również znane obiektywne badania uwiarygodniające twierdzenia 
Wykonawcy, że matryce TN stanowią 90% rynku – brak podanego źródła  na poparcie tego 
twierdzenia. 
 

Pytanie 5 

Po przeanalizowaniu OPZ, widzimy, że treść jest spójna z treścią OPZ w postępowaniu w Gminie 

Srokowo. 



W wyżej wymienionej gminie złożono do postępowania 9 ofert, z czego żadna z nich nie spełniała 

warunków ze względu na zapisy OPZ takie jak:  

• BIOS 

• Czytnik kart pamięci 

• Matryca 

• Porty 

Ze wstępnych informacji jakie uzyskaliśmy od w/w gminy postępowanie zostanie unieważnione i 

opublikowane raz jeszcze. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą Zamawiającego o dopuszczenie: 

BIOS  

Dopuszczenie notebooka z BIOSEM bez poniżej wylistowanych funkcjonalności:  

1. wyświetlanie informacji o: dacie produkcji komputera.  

2. wyświetlanie informacji o: prędkości i sposób obsadzenia zainstalowanej pamięci RAM. 

3. wyświetlanie informacji o: MAC adresie wbudowanej w płytę główna karty sieciowej. 

4. BIOS musi posiadać funkcje blokowania/odblokowania portów USB. 

5. Hasła powinny charakteryzować silne parametry opatrzone w litery, cyfry i znaki specjalne. 

6. BIOS powinien mieć możliwość przypisania numeru nadawanego przez administratora. 

System diagnostyczny 

Dopuszczenie, aby system diagnostyczny mógł być realizowany przez narzędzie zewnętrzne 

podłączane do komputera (np. pamięć USB flash). 

Odpowiedź 

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ dotyczących funkcjonalności 

BIOS-u i systemu diagnostycznego.  

Zamawiający tworząc specyfikację zamawianego sprzętu nie korzystał, ani nie sugerował się 

żadnymi wzorami SWZ innych zamawiających, a jedynie określił parametry laptopów jakich 

wymaga dla beneficjentów programu w swojej gminie.  

Z fragmentu zapytania 

W wyżej wymienionej gminie złożono do postępowania 9 ofert, z czego żadna z nich nie spełniała warunków ze 
względu na zapisy OPZ takie jak:  
• BIOS 
• Czytnik kart pamięci 
• Matryca 
• Porty 

wynika, że Wykonawca domaga się rezygnacji z przez Zamawiającego określenia 

podstawowych  

i najistotniejszych parametrów zamawianego sprzętu, z czym Zamawiający nie może się 

absolutnie zgodzić. 

Pytanie Wykonawcy 

Dopuszczenie notebooka z BIOSEM bez poniżej wylistowanych funkcjonalności:  
1. wyświetlanie informacji o: dacie produkcji komputera.  
2. wyświetlanie informacji o: prędkości i sposób obsadzenia zainstalowanej pamięci RAM. 
3. wyświetlanie informacji o: MAC adresie wbudowanej w płytę główna karty sieciowej. 
4. BIOS musi posiadać funkcje blokowania/odblokowania portów USB. 
5. Hasła powinny charakteryzować silne parametry opatrzone w litery, cyfry i znaki specjalne. 
6. BIOS powinien mieć możliwość przypisania numeru nadawanego przez administratora. 

 



Zamawiający nie zawarł w wymaganiach dotyczących BIOS-u wyszczególnionych przez 

Wykonawcę funkcjonalności, w związku z czym nie można ograniczyć funkcjonalności o coś, 

co nie jest zawarte w SWZ. Prawdopodobnie Wykonawca pomylił SWZ naszego zamówienia z 

innym. 

 
System diagnostyczny 
Dopuszczenie, aby system diagnostyczny mógł być realizowany przez narzędzie zewnętrzne podłączane do komputera 
(np. pamięć USB flash). 

 

Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytania nr 1 

 

Wymagania zawarte w SWZ gwarantują Zamawiającemu zakup sprzętu o wymaganych 

parametrach  

i wbrew twierdzeniom zawartym w pytaniach nie stanowią niezgodnego z przepisami 

naruszenia reguł konkurencji.  

 

Pytanie 6 

Mając na uwadze powyższe, iż wymóg posiadania certyfikatu ISO 50001 przez wyspecyfikowane 

urządzenia, w sposób nieuzasadniony ogranicza konkurencję, wobec czego narusza art. 29 ust. 2 

ustawy Pzp. Odnosząc się do powyższego, zwracam się z prośbą o wykreślenie wymogu posiadania 

ISO 50001 przez wyspecyfikowane urządzeń. 

Odpowiedź 

Zamawiający wykreśla ze SWZ zapis dotyczący wymogu posiadania certyfikatu ISO 50001 

przez producenta zamawianego sprzętu komputerowego 

 

Udzielone odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część 

SWZ. 

 

Równocześnie Zamawiający informuje, że w Rozdziale XV ust. 1 SWZ dotyczącym wymaganego 

wadium wkradł się błąd w słownym określeniu wysokości wadium. Zamawiający modyfikuje więc 

przedmiotowe zapisy nadając im treść jak poniżej: 

„1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 

1) Część nr 1: 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 

2) Część nr 2: 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100);” 

 

W załączeniu załączniki do SWZ uwzględniające zmiany wprowadzone w wyniku odpowiedzi na 

niektóre pytania.  

 

…………………………………………. 

Kierownik Zamawiającego 
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