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Dyrektor
Narodowego Centrum Nauki
DSO.271.2.6.2020                                                                                     Kraków, 13-05-2020

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, 
z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem jest: zakup sprzętu komputerowego , 
Znak sprawy: DSO.271.2.6.2020.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje treść pytań dotyczących Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami oraz informacje na 
temat dokonanych zmian SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp:

Pytanie 1.

Proszę o udzielenie wyjaśnień:
Komputer przenośny typ 1 oraz typ 2:
W notebookach o tak niskiej wadze standardem jest, iż port RJ-45 wyprowadzony jest na zewnątrz za 
pomocą adaptera. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie notebooka w którym karta sieciowa jest 
wbudowana i tylko fizyczny port RJ-45 jest wyprowadzony na zewnątrz za pomocą adaptera? 
W przeciwnym razie brak jest możliwości złożenia oferty spełniającej wymagania SIWZ.

Pytanie 2.

Zamawiający dla Ultrabook wraz ze stacją dokującą w pozycji oraz Ulatrabook o zwiększonej 
wydajności wraz ze stacją dokującą Złącza wymaga:
 
Dedykowane złącze stacji dokującej 

Czy przez zapis Dedykowane złącze stacji dokującej zamawiający rozumie mechaniczne złącze 
dokowania, które nie zajmuje portu USB oraz poprzez które odbywa się jednocześnie ładowanie 
notebooka i przesyłanie sygnału wideo/audio, czy dedykowane złącze stacji dokującej oparte o port 
USB typ C. 
Należy również wskazać, że sprecyzowanie wymagania możliwości podłączenia stacji dokującej 
poprzez mechaniczne złącze dokowania, które nie zajmuje portu USB wskazuje bezpośrednio na 
jednego producenta i służą jedynie ograniczeniu konkurencji, co jest niezgodne z ustawą PZP.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający byłby uprzejmy doprecyzować jakiej rozdzielczości matrycy oczekuje? Pragniemy 
nadmienić, że istnieje możliwość dostarczenia przestarzałej technologii tj. matrycy w rozdzielczości 
HD (1366x768), która to może być przyczyną pogorszenia komfortu pracy użytkownika, obniżeniu 
ergonomii pracy, zawężeniu obszaru roboczego niektórych aplikacji (np. Office 2013, 2016, 2019, 
Office 365, pakietu Adobe i innych aplikacji biurowych) oraz ma zasadniczy wpływ przy długotrwałym 
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wpatrywaniu się w ekran na zmęczenie wzroku ze względu na fakt, że generowany obraz jest mniej 
wyraźny/czytelny.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne, rozwiązanie polegające na dodaniu do zaoferowanego 
notebooka dodatkowego konwertera umożliwiającego wyprowadzenie złącza RJ-45? Biorąc pod 
uwagę najnowsze trendy, gdzie renomowani producenci decydują się wyłącznie na komunikację 
bezprzewodową jako standard urządzeń mobilnych, a tam gdzie jest taka potrzeba umożliwiają 
połączenia kablowe z wykorzystaniem przejściówek i adapterów do RJ-45, zwracamy się z prośbą jak 
powyżej. Umożliwi to zaoferowanie sprzętu większej liczbie producentów, nie wykluczając nikogo. 
Powyższa prośba stoi w zgodzie ze stanowiskiem Ministerstwa Cyfryzacji oraz UZP.

Pytanie 5.

Jakiej informacji Zamawiający wymaga od oferentów w załączniku nr 2a – Zestawienie oferowanego 
sprzętu – stawiając wymóg podania “Producent i model” ? Czy “model” zdaniem Zamawiającego to to 
samo co PN (Part Number) jednoznacznie określający dany produkt (nie ma u jednego producenta 
dwóch produktów o tych samych PN) czy też Zamawiający dopuszcza nic nie wnoszące do treści 
oferty ozn. własne oferentów (ozn. modeli stworzonych przez danego oferenta), po których 
identyfikacja oferowanego produktu jest niemożliwa, ale z punktu widzenia zapytania będzie to 
informacja spełniająca wymogi SIWZ ?

Pytanie 6.

  Czy w/w formularzu  należy wypełnić kolumnę “Instrukcja wypełnienia” (część formularza poniżej) – 
poprzez wykreślenie jednego ze słów “Tak/Nie” ?

Konfiguracja urządzenia oferowanego przez 
Wykonawcę 
(należy wypełnić poprzez wpisanie rzeczywistych 
parametrów technicznych oferowanych przez 
producenta i charakterystyki oferowanego urządzenia 
w celu potwierdzenia spełnienia wymagań 
minimalnych określonych przez Zamawiającego)

Instrukcja wypełnienia

A jeśli tak to w świetle art. 89. ust 1 i 2 Ustawy PZP czemu ma to służyć ? Logicznym raczej jest, że 
ktoś kto składa ofertę wie, iż zaznaczając “Nie” w myśl powyższego art. jego oferta zostanie 
odrzucona. Zatem z punktu widzenia treści składnej oferty informacja zdaje się być bezużyteczna.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający może doprecyzować zapisy dotyczące kryteriów oceny K2 i K3, bowiem są one w 
sprzeczności z wymogami SIWZ. Nie można żądać parametrów, za niespełnienie których 
Zamawiający przyznaje 0 punktów, bo to jest w sprzeczności z art 89. ust 1 i 2 ustawy PZP (oferta do 
odrzucenia).
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Pytanie 8.

Czy warunki gwarancyjno serwisowe mają wynikać bezpośrednio z PN (Part Number) oferowanego 
produktu lub dołączonej opcji serwisowej z podaniem jej PN, a w przypadku szczególnym z 
dołączonego oświadczenia producenta dotyczącego oferowanych produktów, z którego wynikać 
będzie spełnienie tychże warunków ?

Pytanie 9.

Czy dodatkowe komponenty wymagane wraz z dostawą sprzętu (kable, adaptery, ramki do dysków, 
ect.) mają być tego samego producenta co sprzęt, do którego mają one mieć zastosowanie, a jeśli tak 
to czy wymagane jest podanie ich oryginalnych PN ?

Pytanie 10.

Czy w przypadku “Laptop o zwiększonej wydajności wraz ze stacją dokującą (4 szt.)” Zamawiający 
wymaga filtrów prywatyzujących wbudowanych w matrycę, których włączenie lub wyłączenie odbywa 
się przy pomocy dedykowanych do tego celu klawiszy ?

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że oczekuje w oferowanym sprzęcie w pełni funkcjonalnego portu RJ-45 
umożliwiającego pracę bez pośrednictwa dodatkowego adaptera.

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że przez dedykowane złącze stacji dokującej rozumie mechaniczne złącze 
dokowania służące do podłączenia laptopa do stacji dokującej i nie zajmujące portu USB typu C lub 
innego portu użytkowego, służące do przesyłanie wszelkich niezbędnych do pracy w stacji dokującej 
sygnałów oraz ładowania.

Odpowiedź 3

Zamawiający oczekuje co najmniej rozdzielczości FullHD (1920x1080), co jest standardem w tego typu 
sprzęcie.

Odpowiedź 4

Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi 1.

Odpowiedź 5

Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem oczekuje nazwy producenta danego sprzętu oraz 
oznaczenia konkretnego modelu spełniającego wymogi SIWZ w nomenklaturze tego producenta.
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Odpowiedź 6

Zamawiający informuje, że formularz oferty zgodnie z instrukcją, czyli w polu w którym jest to 
wymagane wpisać „Tak” dla parametrów spełniających zapisy SIWZ  i „Nie” dla parametrów 
niespełniających tych zapisów.

Odpowiedź 7

Zamawiający informuje, iż to on ustala kryteria oceny ofert oraz sposób ich oceny.  Zgodnie z 
zapisami SIWZ kryteria K2 i K3 dla parametrów spełniających minimalne wymagania oferowanego 
sprzętu posiadają wartości 0 pkt. 

Odpowiedź 8

Zamawiający informuje, iż warunki gwarancji dla oferowanego sprzętu mają wynikać z oferowanej 
przez producenta sprzętu opcji serwisowej spełniającej wymogi SIWZ.

Odpowiedź 9

Zamawiający informuje, iż dodatkowe akcesoria takie jak przejściówki, kable i etui nie muszą być 
firmowane przez producenta oferowanego sprzętu.

Odpowiedź 10

Zamawiający informuje, że wszystkie zabezpieczenia wymienione w sekcji „opcje bezpieczeństwa” 
rozwiązania zarówno dla laptopów zwykłych jak i o zwiększonej wydajności powinny być natywnie 
zintegrowane ze sprzętem przez jego producenta w oferowanej opcji konfiguracyjnej.

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić treść zmian przy przygotowywaniu 
składanych ofert, a wprowadzone zmiany stanowią integralną część SIWZ. Udzielone wyjaśnienia nie 
skutkują zmianami treści SIWZ i nie wpływają na treść ogłoszenia o zamówieniu, jak również nie 
skutkują koniecznością zapewnienia oferentom dodatkowego czasu na sporządzenie ofert, dlatego też 
Zamawiający nie przedłużył terminu ich składania.

Zbigniew Błocki

                          Dyrektor
   Narodowego Centrum Nauki

mailto:biuro@ncn.gov.pl

		2020-05-14T11:18:05+0000
	Zbigniew Paweł Błocki




