
 
 
 

 
 
 

  

 
 

znak sprawy: OR-IV.272.2.40.2020            Rzeszów, dnia 28.08.2020 r.  

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

WYJAŚNIENIE  DO 

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa fabrycznie nowego 

sprzętu komputerowego” znak sprawy OR-IV.272.2.40.2020 Zamawiający, Urząd 

Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) 

informuje, że złożone zostało pisemne zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia dot. ww postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytania wraz 

z wyjaśnieniami Zamawiającego, które stanowią integralną część SIWZ 

 

Pytanie: 

Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Pozycja 1. Komputer AIO z ekranem min. 23" 

Pozycja 7. Komputer AIO z ekranem min. 23" 

Pozycja 11. Komputer AIO z ekranem min. 23" 

 

Parametry wyspecyfikowane przez Zamawiającego jednoznacznie wskazują na komputery 

AIO firmy HP. Aby móc zaoferować rozwiązania innych wiodących producentów wnosimy o 

uwzględnienie poniższych pytań. 

 

1. Matryca i obudowa 

Wnosimy o dopuszczenie komputera AIO z ekranem o kontraście 700:1. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

 

Pytanie: 

Wnosimy o dopuszczenie komputera AIO o wadze maksymalnej 6.59 kg bez standu, waga ze 

standem maksymalnie 9 kg. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

  

 
 

Pytanie: 

Wnosimy o dopuszczenie komputera AIO wyposażonego w fabryczny wizualny system 

diagnostyczny. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Wnosimy o dopuszczenie komputera AIO wyposażonego w zasilacz o mocy max 160W o 

sprawności min 85%. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

BIOS 

Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. możliwości odczytu z BIOS daty jego wydania. 

Funkcjonalność posiada taką posiadają tylko komputery HP. Datę wydania BIOS można w 

szybki sposób ustalić na podstawie danych zawartych na stronie producenta, poza tym jest to 

nie istotna informacja z punktu widzenia administratora komputera, gdyż nie zawiera 

informacji, czy jest to najnowsza jego wersja. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. odczytu w BIOS wielkości pamięci cache L1. 

Funkcjonalność ta jest nieistotna z punktu widzenia administratora komputera. Wielkość 

pamięci cache L1 jest niezmienna w czasie dla danego procesora a  w razie potrzeby pozyskania 

takich informacji można je w szybki sposób uzyskać ze strony internetowej producenta 

procesora. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

 

Pytanie: 

Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. możliwości odczytu z BIOS informacji o napędzie 

optycznym. Coraz częściej wiodący producenci sprzętu komputerowego nie przewidują 

fizycznej możliwości instalacji napędu optycznego. Wykorzystywane są napędy zewnętrzne 

podłączane za pomocą portu USB, w takim przypadku takie informacje nie mogą być 

przekazane bezpośrednio do BIOS. Dodatkowo Zamawiający nie wymaga dostarczenia 

komputera wyposażonego w napęd optyczny tym bardziej wymóg taki wydaje się nadmiarowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 



 
 
 

 
 
 

  

 
 

Pytanie: 

Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. możliwości wyłączenia/włączenia serial portu. 

Zamawiający nie wymaga dostarczenia komputera wyposażonego w serial port, dlatego wymóg 

ten wydaje się nadmiarowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Wnosimy o  dopuszczenie jako równoważne rozwiązanie update BIOS przez sieć inicjowany z 

poziomu systemu operacyjnego z dedykowanej aplikacji producenta weryfikującej zgodność 

BIOS. Wymaganą przez Zamawiającego funkcję Update BIOS jest w stanie spełnić wyłącznie 

jeden producent, co istotnie zaburza konkurencyjność ofert.  

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie równoważne służące do aktualizacji BIOS 

działające nawet w przypadku uszkodzenia się dysku twardego zawierającego system 

operacyjny spełniające zapisy BIOS. 

 

Pytanie: 

Bezpieczeństwo 

Wnosimy o zmianę zapisu „możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)” na „możliwość 

ustawienia hasła na dysku SATA”. Nazwa „drive lock” jest charakterystyczna tylko dla jednego 

producenta. Dodatkowo dyski działające w oparciu o protokół PCIe NVME nie wspierają takiej 

funkcjonalności. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. możliwości blokady/wyłączenia portu COM. Zamawiający 

nie wymaga dostarczenia komputera wyposażonego w serial port, dlatego wymóg ten wydaje 

się nadmiarowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że możliwość blokady/wyłączenia tylko dysków M.2 lub karty WiFi 

spełnia wymogi zapisu: „blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe” 

Odpowiedź 

Zamawiający szczegółowo określił wymagania w SIWZ. Zamawiający nie dokona modyfikacji 

SIWZ w tym zakresie. 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

  

 
 

Pytanie: 

Prosimy o  potwierdzenie że system diagnostyczny zaimplementowany w tej samej pamięci 

flash co BIOS, dostępny z poziomu menu szybkiego bootowania spełnia wymogi SIWZ. 

Odpowiedź 

Zamawiający szczegółowo określił wymagania w SIWZ. Zamawiający nie dokona modyfikacji 

SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Wnosimy o dopuszczenie systemu diagnostycznego z interfejsem użytkownika w języku 

angielskim. Na dzień dzisiejszy oprogramowanie takie w jeżyku polskim dostarcza tylko jeden 

producent sprzętu komputerowego. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby opisane przez niego funkcjonalności 

systemu graficznego oraz interfejs graficzny, zostały zachowane nawet w przypadku 

uszkodzenia, sformatowanie, wyjęcia dysku twardego, bez konieczności podłączenia 

komputera do sieci lokalnej i internetu oraz bez konieczności wykorzystania zewnętrznych 

urządzeń oraz zewnętrznych nośników pamięci masowej? 

Odpowiedź 

Zamawiający szczegółowo określił wymagania w SIWZ. Zamawiający nie dokona modyfikacji 

SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Wnosimy o zmianę zapisu: „1. Procesor: typ procesora, jego obecną prędkość” na „1 Procesor, 

typ procesora”. Zapis w obecnej postaci jest charakterystyczny tylko dla jednego producenta 

sprzętu komputerowego. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Wnosimy o zmianę zapisy: „3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe 

zużycie dysku” na: „3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny” 

Odpowiedź 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

 

Pytanie: 

Wnosimy o wykreślenie zapisu: „4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny”. 

Coraz częściej wiodący producenci sprzętu komputerowego nie przewidują fizycznej 

możliwości instalacji napędu optycznego. Wykorzystywane są napędy zewnętrzne podłączane 



 
 
 

 
 
 

  

 
 

za pomocą portu USB, w takim przypadku takie informacje nie mogą być przekazane 

bezpośrednio do systemu diagnostycznego. Dodatkowo Zamawiający nie wymaga dostarczenia 

komputera wyposażonego w napęd optyczny tym bardziej wymóg taki wydaje się nadmiarowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Wnosimy o zmianę zapisu: „możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych 

komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty 

dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty 

graficznej” na „możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w 

szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, sieci, portów 

USB, karty graficznej”. Zapis w obecnej postaci jest charakterystyczny dla jednego producenta 

sprzętu komputerowego. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

 

Pytanie: 

Ergonomia: 

Wnosimy o dopuszczenie komputera o poziomie głośności w trybie IDLE maksymalnie 19,3 

dB. Wymóg poziomu głośności na poziomie 16 dB spełniają na chwilę obecną tylko produkty 

jednego producenta sprzętu komputerowego. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Wymagania dodatkowe 

Czy Zamawiający zaakceptuje komputer AIO wyposażony tylko w port wideo DisplayPort. 

Wymóg wyposażenia komputera w port HDMI  z możliwością jego konfiguracji jako 

(HP/DP/SERIAL) jest nie możliwy do zrealizowania przez użytkownika. Konfiguracja taka 

odbywa się na etapie produkcji komputera poprzez instalację odpowiednich komponentów. 

Dodatkowo specyfikacja portu Display Port zwiera w sobie specyfikację portu HDMI, w 

związku z tym można w prosty sposób dołączać urządzenia wyposażone w port HDMI do 

komputera za pomocą właściwego kabla dostarczonego wraz z komputerem. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie że komputer wyposażony w złącza USB: 1x USB 3.2 Type-C drugiej 

gen 2, 1x USB 3.2 Type-A gen 1 z funkcją PowerShare, 2x USB 2.0 z funkcją Smart Power On 

i 2x USB 3.2 Type-A gen 2 spełnia wymogi SIWZ. 



 
 
 

 
 
 

  

 
 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

Podana specyfikacja nie spełnia wymogów: min. 5 x USB w tym min 1 szt USB 2.0 typ-C, 4 

szt USB 3.1 

 

 

Pozycja 2. Komputer przenośny z ekranem 15” 

Pozycja 9. Komputer przenośny z ekranem 15” 

Pozycja 12. Komputer przenośny z ekranem 15” 

 

Pytanie: 

Parametry wyspecyfikowane przez Zamawiającego jednoznacznie wskazują na komputery 

przenośne firmy HP. Aby móc zaoferować rozwiązania innych wiodących producentów 

wnosimy o uwzględnienie poniższych pytań. 

Typ 

Wnosimy o rezygnację z wymogu dotyczącego ekranu eDP, tylko nieliczni producenci podają 

ten parametr przy zastosowanym ekranie, a co za tym idzie zostaje znacznie ograniczone 

spektrum rozwiązań które można zaoferować. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Wnosimy o rezygnację z wymogu ekranu UWVA na dzień dzisiejszy tylko jeden producent 

montuje takie ekrany w swoich laptopach, w związku z tym wymóg ten stanowi ograniczenie 

konkurencji. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Parametry pamięci masowej 

Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. możliwości instalacji dodatkowego dysku 2,5”. Wielu 

wiodących producentów dopuszcza montaż dysku 2,5” zamiennie z dyskiem M.2, wybór 

jednak musi być dokonany na etapie zamówienia komputera. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Wyposażenie multimedialne 

Wnosimy o zmianę zapisu dotyczącego głośników z „wbudowane dwa głośniki stereo 2W/4 

omy dla każdego z głośników” na „wbudowane dwa głośniki stereo 2W dla każdego z 

głośników”. Wielu wiodących producentów sprzętu komputerowego nie podaje wartości 

impedancji zainstalowanych w komputerze głośników. 



 
 
 

 
 
 

  

 
 

Odpowiedź 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Wymagania dotyczące baterii i zasilania 

Wnosimy o zmianę zapisu: „3-cell, 45WHr, Li-Ion, Long-Life. Czas pracy na baterii wg 

dokumentacji producenta min 13,5 godziny” na „3-cell, 45Whr”. Obecnie większość 

producentów nie podaje informacji o czasie pracy na baterii,  dlatego wymóg ten stanowi 

ograniczenie konkurencji. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Ergonomia 

Wnosimy o dopuszczenie komputera o poziomie głośności w trybie IDLE maksymalnie 17,1 

dB. Wymóg poziomu głośności na poziomie 14 dB spełniają na chwilę obecną tylko produkty 

jednego producenta sprzętu komputerowego. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Waga i wymiary 

Wnosimy o wykreślnie zapisu dot. wagi komputera. Waga komputera zależy od wagi 

komponentów zainstalowanych w komputerze, producent nie podaje wagi wszystkich 

dostępnych do zainstalowania elementów, a co za tym idzie Wykonawca nie może jej określić 

nie posiadając takiego komputera fizycznie w swoich zasobach, nie widząc przy tym 

uzasadnienia w potrzebie wcześniejszego zamówienia takiego komputera, licząc się z ryzkiem 

braku możliwości jego odsprzedaży ze względu na jego indywidualną konfigurację. 

Wnosimy o dopuszczenie komputera o wysokości max 23mm 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

 

Pytanie: 

BIOS 

Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. możliwości odczytu z BIOS daty jego wydania. 

Funkcjonalność posiada taką posiadają tylko komputery HP. Datę wydania BIOS można w 

szybki sposób ustalić na podstawie danych zawartych na stronie producenta, poza tym jest to 

nie istotna informacja z punktu widzenia administratora komputera, gdyż nie zawiera 

informacji, czy jest to najnowsza jego wersja. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 



 
 
 

 
 
 

  

 
 

Pytanie: 

Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. odczytu w BIOS wielkości pamięci cache L1. 

Funkcjonalność ta jest nieistotna z punktu widzenia administratora komputera. Wielkość 

pamięci cache L1 jest niezmienna w czasie dla danego procesora a  w razie potrzeby pozyskania 

takich informacji można je w szybki sposób uzyskać ze strony internetowej producenta 

procesora. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Wnosimy o wykreślenie możliwości odczytu informacji o modelu dysku twardego. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. możliwości odczytu z BIOS informacji o napędzie 

optycznym. Coraz częściej wiodący producenci sprzętu komputerowego nie przewidują 

fizycznej możliwości instalacji napędu optycznego. Wykorzystywane są napędy zewnętrzne 

podłączane za pomocą portu USB, w takim przypadku takie informacje nie mogą być 

przekazane bezpośrednio do BIOS. Dodatkowo Zamawiający nie wymaga dostarczenia 

komputera wyposażonego w napęd optyczny tym bardziej wymóg taki wydaje się nadmiarowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Wnosimy o  dopuszczenie jako równoważne rozwiązanie update BIOS przez sieć inicjowany z 

poziomu systemu operacyjnego z dedykowanej aplikacji producenta weryfikującej zgodność 

BIOS. Wymaganą przez Zamawiającego funkcję Update BIOS jest w stanie spełnić wyłącznie 

jeden producent, co istotnie zaburza konkurencyjność ofert.  

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie równoważne służące do aktualizacji BIOS 

działające nawet w przypadku uszkodzenia się dysku twardego zawierającego system 

operacyjny spełniające zapisy BIOS. 

 

Pytanie: 

Bezpieczeństwo 

Wnosimy o zmianę zapisu „możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)” na „możliwość 

ustawienia hasła na dysku SATA”. Nazwa „drive lock” jest charakterystyczna tylko dla jednego 

producenta. Dodatkowo dyski działające w oparciu o protokół PCIe NVME nie wspierają takiej 

funkcjonalności. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 



 
 
 

 
 
 

  

 
 

Pytanie: 

Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. możliwości blokady/wyłączenia portu COM. Zamawiający 

nie wymaga dostarczenia komputera wyposażonego w serial port, dlatego wymóg ten wydaje 

się nadmiarowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że możliwość blokady/wyłączenia tylko dysków M.2 lub karty WiFi 

spełnia wymogi zapisu: „blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe” 

Odpowiedź 

Zamawiający szczegółowo określił wymagania w SIWZ. Zamawiający nie dokona modyfikacji 

SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Prosimy o  potwierdzenie że system diagnostyczny zaimplementowany w tej samej pamięci 

flash co BIOS, dostępny z poziomu menu szybkiego bootowania spełnia wymogi SIWZ. 

Odpowiedź 

Zamawiający szczegółowo określił wymagania w SIWZ. Zamawiający nie dokona modyfikacji 

SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Wnosimy o dopuszczenie systemu diagnostycznego z interfejsem użytkownika w języku 

angielskim. Na dzień dzisiejszy oprogramowanie takie w jeżyku polskim dostarcza tylko jeden 

producent sprzętu komputerowego. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby opisane przez niego funkcjonalności 

systemu graficznego oraz interfejs graficzny, zostały zachowane nawet w przypadku 

uszkodzenia, sformatowanie, wyjęcia dysku twardego, bez konieczności podłączenia 

komputera do sieci lokalnej i internetu oraz bez konieczności wykorzystania zewnętrznych 

urządzeń oraz zewnętrznych nośników pamięci masowej? 

Odpowiedź 

Zamawiający szczegółowo określił wymagania w SIWZ. Zamawiający nie dokona modyfikacji 

SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Wnosimy o zmianę zapisu: „1. Procesor: typ procesora, jego obecną prędkość” na „1 Procesor, 

typ procesora”. Zapis w obecnej postaci jest charakterystyczny tylko dla jednego producenta 

sprzętu komputerowego. 



 
 
 

 
 
 

  

 
 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Wnosimy o zmianę zapisy: „3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe 

zużycie dysku” na: „3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny”. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Wnosimy o zmianę zapisu: „możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych 

komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty 

dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty 

graficznej” na „możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w 

szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, sieci, portów 

USB, karty graficznej”. Zapis w obecnej postaci jest charakterystyczny dla jednego producenta 

sprzętu komputerowego. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Wymagania dodatkowe 

Wnosimy o dopuszczenie komputera z wbudowanym złączem HDMI 1.4. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Wnosimy o dopuszczenie komputera z wbudowanym czytnikiem kart multimedialnych micro 

SD/SDHC/SDXC 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Wnosimy o zmianę zapisu: „Clickpad” na ‘Touchpad”. Nazwa „Clickpad” jest 

charakterystyczna dla jednego producenta sprzętu komputerowego. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę dla równoważności zapisu: „Clickpad” i „Touchpad” 

 

Pytanie: 

Dodatkowo 

Wnosimy o rezygnację z wymogu dostarczenia Torby producenta komputera dedykowanego 

pod oferowany model. Jest to zapis ograniczający konkurencję, a w połączeniu z pozostałymi 



 
 
 

 
 
 

  

 
 

wyspecyfikowanymi parametrami dla torby pozwalają na zaoferowanie komputera i laptopa 

tylko jednej firmy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Pozycja 14. Komputer przenośny z ekranem 13” 

Parametry wyspecyfikowane przez Zamawiającego jednoznacznie wskazują na komputery 

przenośne firmy HP. Aby móc zaoferować rozwiązania innych wiodących producentów 

wnosimy o uwzględnienie poniższych pytań. 

Typ 

Wnosimy o rezygnację z wymogu dotyczącego ekranu eDP, tylko nieliczni producenci podają 

ten parametr przy zastosowanym ekranie, a co za tym idzie zostaje znacznie ograniczone 

spektrum rozwiązań które można zaoferować. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Wnosimy o rezygnację z wymogu ekranu UWVA na dzień dzisiejszy tylko jeden producent 

montuje takie ekrany w swoich laptopach, w związku z tym wymóg ten stanowi ograniczenie 

konkurencji. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Parametry pamięci masowej 

Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. możliwości instalacji dodatkowego dysku 2,5”. Wielu 

wiodących producentów nie dopuszcza montaż dysku 2,5” w urządzeniach o tak małej 

wielkości. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Wyposażenie multimedialne 

Wnosimy o zmianę zapisu dotyczącego głośników z „wbudowane dwa głośniki stereo 2W/4 

omy dla każdego z głośników” na „wbudowane dwa głośniki stereo 2W dla każdego z 

głośników”. Wielu wiodących producentów sprzętu komputerowego nie podaje wartości 

impedancji zainstalowanych w komputerze głośników. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

 



 
 
 

 
 
 

  

 
 

Pytanie: 

Wymagania dotyczące baterii i zasilania 

Wnosimy o zmianę zapisu: „3-cell, 45WHr, Li-Ion, Long-Life. Czas pracy na baterii wg 

dokumentacji producenta min 15 godzin” na „3-cell, 45WHr, Li-Ion, Long-Life”. Obecnie 

większość producentów nie podaje informacji o czasie pracy na baterii,  dlatego wymóg ten 

stanowi ograniczenie konkurencji. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Ergonomia 

Wnosimy o dopuszczenie komputera o poziomie głośności w trybie IDLE maksymalnie 22,1 

dB. Wymóg poziomu głośności na poziomie 14 dB spełniają na chwilę obecną tylko produkty 

jednego producenta sprzętu komputerowego. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Waga i wymiary 

Wnosimy o wykreślnie zapisu dot. wagi komputera. Waga komputera zależy od wagi 

komponentów zainstalowanych w komputerze, producent nie podaje wagi wszystkich 

dostępnych do zainstalowania elementów, a co za tym idzie Wykonawca nie może jej określić 

nie posiadając takiego komputera fizycznie w swoich zasobach, nie widząc przy tym 

uzasadnienia w potrzebie wcześniejszego zamówienia takiego komputera, licząc się z ryzkiem 

braku możliwości jego odsprzedaży ze względu na jego indywidualną konfigurację. 

Wnosimy o dopuszczenie komputera o wysokości max 20mm 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

BIOS 

Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. możliwości odczytu z BIOS daty jego wydania. 

Funkcjonalność posiada taką posiadają tylko komputery HP. Datę wydania BIOS można w 

szybki sposób ustalić na podstawie danych zawartych na stronie producenta, poza tym jest to 

nie istotna informacja z punktu widzenia administratora komputera, gdyż nie zawiera 

informacji, czy jest to najnowsza jego wersja. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. odczytu w BIOS wielkości pamięci cache L1. 

Funkcjonalność ta jest nieistotna z punktu widzenia administratora komputera. Wielkość 



 
 
 

 
 
 

  

 
 

pamięci cache L1 jest niezmienna w czasie dla danego procesora a  w razie potrzeby pozyskania 

takich informacji można je w szybki sposób uzyskać ze strony internetowej producenta 

procesora. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Wnosimy o wykreślenie możliwości odczytu informacji o modelu dysku twardego. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. możliwości odczytu z BIOS informacji o napędzie 

optycznym. Coraz częściej wiodący producenci sprzętu komputerowego nie przewidują 

fizycznej możliwości instalacji napędu optycznego. Wykorzystywane są napędy zewnętrzne 

podłączane za pomocą portu USB, w takim przypadku takie informacje nie mogą być 

przekazane bezpośrednio do BIOS. Dodatkowo Zamawiający nie wymaga dostarczenia 

komputera wyposażonego w napęd optyczny tym bardziej wymóg taki wydaje się nadmiarowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Wnosimy o  dopuszczenie jako równoważne rozwiązanie update BIOS przez sieć inicjowany z 

poziomu systemu operacyjnego z dedykowanej aplikacji producenta weryfikującej zgodność 

BIOS. Wymaganą przez Zamawiającego funkcję Update BIOS jest w stanie spełnić wyłącznie 

jeden producent, co istotnie zaburza konkurencyjność ofert.  

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie równoważne służące do aktualizacji BIOS 

działające nawet w przypadku uszkodzenia się dysku twardego zawierającego system 

operacyjny spełniające zapisy BIOS. 

 

Pytanie: 

Bezpieczeństwo 

Wnosimy o zmianę zapisu „możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)” na „możliwość 

ustawienia hasła na dysku SATA”. Nazwa „drive lock” jest charakterystyczna tylko dla jednego 

producenta. Dodatkowo dyski działające w oparciu o protokół PCIe NVME nie wspierają takiej 

funkcjonalności. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

  

 
 

Pytanie: 

Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. możliwości blokady/wyłączenia portu COM. Zamawiający 

nie wymaga dostarczenia komputera wyposażonego w serial port, dlatego wymóg ten wydaje 

się nadmiarowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że możliwość blokady/wyłączenia tylko dysków M.2 lub karty WiFi 

spełnia wymogi zapisu: „blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe” 

Odpowiedź 

Zamawiający szczegółowo określił wymagania w SIWZ. Zamawiający nie dokona modyfikacji 

SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Prosimy o  potwierdzenie że system diagnostyczny zaimplementowany w tej samej pamięci 

flash co BIOS, dostępny z poziomu menu szybkiego bootowania spełnia wymogi SIWZ. 

Odpowiedź 

Zamawiający szczegółowo określił wymagania w SIWZ. Zamawiający nie dokona modyfikacji 

SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Wnosimy o dopuszczenie systemu diagnostycznego z interfejsem użytkownika w języku 

angielskim. Na dzień dzisiejszy oprogramowanie takie w jeżyku polskim dostarcza tylko jeden 

producent sprzętu komputerowego. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby opisane przez niego funkcjonalności 

systemu graficznego oraz interfejs graficzny, zostały zachowane nawet w przypadku 

uszkodzenia, sformatowanie, wyjęcia dysku twardego, bez konieczności podłączenia 

komputera do sieci lokalnej i internetu oraz bez konieczności wykorzystania zewnętrznych 

urządzeń oraz zewnętrznych nośników pamięci masowej? 

Odpowiedź 

Zamawiający szczegółowo określił wymagania w SIWZ. Zamawiający nie dokona modyfikacji 

SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Wnosimy o zmianę zapisu: „1. Procesor: typ procesora, jego obecną prędkość” na „1 Procesor, 

typ procesora”. Zapis w obecnej postaci jest charakterystyczny tylko dla jednego producenta 

sprzętu komputerowego. 



 
 
 

 
 
 

  

 
 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Wnosimy o zmianę zapisy: „3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe 

zużycie dysku” na: „3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny”. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Wnosimy o zmianę zapisu: „możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych 

komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty 

dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty 

graficznej” na „możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w 

szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, sieci, portów 

USB, karty graficznej”. Zapis w obecnej postaci jest charakterystyczny dla jednego producenta 

sprzętu komputerowego. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Wymagania dodatkowe 

Wnosimy o dopuszczenie komputera z wbudowanym złączem HDMI 1.4. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Wnosimy o dopuszczenie komputera z wbudowanym czytnikiem kart multimedialnych micro 

SD/SDHC/SDXC 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na czytnik kart SD/SDHC/SDXC dla kart o pełnym wymiarze SD. 

 

Pytanie: 

Wnosimy o zmianę zapisu: „Clickpad” na ‘Touchpad”. Nazwa „Clickpad” jest 

charakterystyczna dla jednego producenta sprzętu komputerowego. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę dla równoważności zapisu: „Clickpad” i „Touchpad” 

 

Pytanie: 

Dodatkowo 

Wnosimy o rezygnację z wymogu dostarczenia Torby producenta komputera dedykowanego 

pod oferowany model. Jest to zapis ograniczający konkurencję, a w połączeniu z pozostałymi 



 
 
 

 
 
 

  

 
 

wyspecyfikowanymi parametrami dla torby pozwalają na zaoferowanie komputera i laptopa 

tylko jednej firmy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

 

Pytanie: 

Pozycja 3. Monitor 

Pozycja 15. Monitor 

Parametry wyspecyfikowane przez Zamawiającego jednoznacznie wskazują na komputery 

AIO firmy HP. Aby móc zaoferować rozwiązania innych wiodących producentów wnosimy o 

uwzględnienie poniższych pytań. 

 

Plamka 

Wnosimy o dopuszczenie monitor o rozmiarze plamki 0.275 mm. Niewielka różnica parametru 

nie ma wpływu na użytkownie monitora. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Kontrast 

Wnosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego kontrastu dynamicznego. Parametr ten jest nie 

miarodajny gdyż każdy producent używał innej metodologii do jego pomiaru. Na dzień 

dzisiejszy coraz więcej producentów odchodzi od jego podawania. Pozostawienie tego 

parametru spowoduje znaczne ograniczenie ilości modeli możliwych do zaoferowania. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Kąty widzenia 

Wnosimy o wykreślenie zapisu: „(10:1contrast ratio)” Większość wiodących producentów nie 

podaje tego parametru, dlatego zapis ten stanowi ograniczenie konkurencji. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Częstotliwość odświeżania 

Wnosimy o akceptacje monitora o częstotliwości odświeżania pionowego w zakresie: od 56 do 

76 Hz. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 



 
 
 

 
 
 

  

 
 

Pytanie: 

Pobór mocy 

Wnosimy o akceptacje monitora o poborze mocy typowo 18W, maksymalnie 42W. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Czas reakcji matrycy 

Prosimy o potwierdzenie, że monitor o czasie reakcji matrycy (gray to gray) 8ms typowym i 

5ms w trybie fast spełnia wymogi SIWZ. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

 

Pytanie: 

Normy 

Wnosimy o uznanie monitora spełniające normy: ENERGY STAR, EPEAT Silver, TCO-

Certified, CE za zgodnego z SIWZ. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Inne 

Wnosimy o akceptacje monitora z regulacją pochylenia ekranu (tilt) -5 do 21 oraz regulacją 

wysokości 13 cm. Obecnie postawione wymogi przez Zamawiającego są zbyt wygórowane nie 

mające większego wpływu na ergonomię użytkowania, dodatkowo znacznie ograniczają 

możliwe do zaoferowania produkty. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Komputer AiO z ekranem min 23” 90szt. + 10szt. + 41szt  

Czy Zmawiający przyjmie w dostawie komputer AIO  z ekranem min 23” o wadze bez standu 

maksymalnie 6.13kg  i ze standem 8.26kg ? Waga komputera stacjonarnego nie ma w ogóle 

znaczenia  - nie jest komputerem typu laptop przeznaczonym do przenoszenia. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający przyjmie w dostawie komputer AIO  z ekranem min 23”  z obudową 

umożliwiającą zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze 

blokady Kensingtona) lub kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera ? 



 
 
 

 
 
 

  

 
 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Zamawiający wymaga by komputer spełniał wymogi normy EPEAT na poziomie min 

SILVER dla Polski oraz wymaga certyfikatu lub wpisu dotyczącego oferowanego modelu 

komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net – dopuszcza się wydruk ze strony 

internetowej.  

UZP informuje, iż taki zapis dotyczący opisu przedmiotu zamówienia jest niedopuszczalny 

gdyż wskazuje na konkretnych producentów oraz konkretne produkty i bezpośrednio utrudnia 

uczciwą konkurencję. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający przyjmie w dostawie komputer o głośności maksymalnie 20db ? Różnica w 

głośności pomiędzy 16 a 20db w normalnych warunkach biurowych czy szpitalnych jest nie 

do usłyszenia gdyż głośność otoczenia jest częstokroć powyżej 22 dB?  

Odpowiedź 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający przyjmie w dostawie komputer AIO z ekranem min. 23” z portami 1szt. 

Displayport i z adapterem 1szt. do HDMI ? Nie ma praktycznego zastosowania stosowanie 

wbudowanych dwóch portów w AIO powodujących podłączenie, aż dwóch zewnętrznych 

monitorów. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Komputer przenośny z ekranem 15” 30szt. + 11szt + 19szt.  

Zamawiający wymaga by komputer spełniał wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD 

dla Polski oraz wymaga certyfikatu lub wpisu dotyczącego oferowanego modelu komputera w 

internetowym katalogu http://www.epeat.net – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej.  

UZP informuje, iż taki zapis dotyczący opisu przedmiotu zamówienia jest niedopuszczalny 

gdyż wskazuje na konkretnych producentów oraz konkretne produkty i bezpośrednio utrudnia 

uczciwą konkurencję. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 
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Pytanie: 

Czy Zamawiający przyjmie w dostawie komputer przenośny o głośności maksymalnie 19db ? 

Różnica w głośności pomiędzy 14 a 19db w normalnych warunkach biurowych czy 

szpitalnych jest nie do usłyszenia gdyż głośność otoczenia jest częstokroć powyżej 30 dB. 

Zarządzenie CIOP odnośnie pomieszczenia do pracy umysłowej wymagającej silnej 

koncentracji uwagi – to 35 dB. Jest to najniższa dopuszczalna wartość. Rekomendacja UZP to 

40dB. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Zamawiający podał wymiary wymagają 365mm, 257mm, 19mm  co sugeruje jednego 

dostawę, a taki zapis nie jest rekomendowany przez UZP. Czy Zamawiający przyjmie w 

dostawie komputer przenośny z ekranem 15” którego suma wymiarów nie przekracza 641 

mm ? 

Odpowiedź 

W załączniku Z2.1 do SIWZ Zamawiający nie określił dokładnych wymiarów tylko wymiary 

maksymalne, których nie można przekroczyć. 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Komputer przenośny z ekranem 13” 

Czy Zamawiający przyjmie w dostawie komputer przenośny z ekranem 13” z zainstalowaną 

pamięcią 8GB bez możliwości rozbudowy tej pamięci ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Zamawiający  opisał wyposażenie multimedialne jako „Karta dźwiękowa stereo, wbudowane 

dwa głośniki stereo 2W/4 omy dla każdego z głośników”  Większość producentów poz za HP 

i Dellem nie podaje parametrów głośnika w omah tylko jako moc muzyczną lub PMPO. Czy 

Zamawiający przyjmie w dostawie komputer przenośny wyposażony system głośników 2W ?  

Odpowiedź 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

 

Pytanie: 

Zamawiający wymaga by komputer spełniał wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD 

dla Polski oraz wymaga certyfikatu lub wpisu dotyczącego oferowanego modelu komputera w 

internetowym katalogu http://www.epeat.net – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej.  

http://www.epeat.net/


 
 
 

 
 
 

  

 
 

UZP informuje, iż taki zapis dotyczący opisu przedmiotu zamówienia jest niedopuszczalny 

gdyż wskazuje na konkretnych producentów oraz konkretne produkty i bezpośrednio utrudnia 

uczciwą konkurencję. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający przyjmie w dostawie komputer przenośny o głośności maksymalnie 15db ? 

Różnica w głośności pomiędzy 14 a 15db w normalnych warunkach biurowych czy 

szpitalnych jest nie do usłyszenia gdyż głośność otoczenia jest częstokroć powyżej 30 dB 

Zarządzenie CIOP odnośnie pomieszczenia do pracy umysłowej wymagającej silnej 

koncentracji uwagi – to 35 dB. Jest to najniższa dopuszczalna wartość. Rekomendacja UZP to 

40dB. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Zamawiający podał wymagane wymiary 310mm, 238mm, 18mm które sugerują rozwianie 

jednego dostawcę, a taki zapis nie jest rekomendowany przez UZP. Czy Zamawiający 

przyjmie w dostawie komputer przenośny z ekranem 13” którego suma wymiarów nie 

przekracza 566 mm ? 

Odpowiedź 

W załączniku Z2.1 do SIWZ Zamawiający nie określił dokładnych wymiarów tylko wymiary 

maksymalne, których nie można przekroczyć. 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 

 


