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Kraków, 29 kwietnia 2021 r.

Wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań dotyczących 
Specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1
„W związku z ograniczonym dostępem produktów na rynku spowodowanych pandemią COVID-
19 zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści komputery przenośne o wadze 1,50 kg 
włącznie wraz z baterią?”

Odpowiedź nr 1 
Zamawiający informuje, że nie dopuści komputerów przenośnych nie spełniających minimalnych 
wymagań SWZ pod względem wagi.

Pytanie nr 2
„W SOPZ  - Komputery Przenośne – 28 szt., Zamawiający w pkt. 12 - złącza, wskazuje min. 4 x 
USB (w tym co najmniej 2 porty Typu C z Thunderbolt 4). Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie 
rozwiązania z następującymi złączami: 1 port USB 3.2 pierwszej generacji z funkcją PowerShare, 
2 porty Thunderbolt 4 z obsługą DisplayPort/USB 4/zasilania w trybie naprzemiennego dostępu 
(porty USB-C), 1 uniwersalne gniazdo audio, 1 port HDMI 2.0”

Odpowiedź nr 2 
Zamawiający informuje, że nie dopuści rozwiązania z mniejszą liczbą portów USB, niż określona 
w SWZ.

Pytanie nr 3
„W SOPZ - Komputery Przenośne – 28 szt., Zamawiający w pkt 14 – waga, wskazuje: 1,32 kg 
włącznie lub poniżej - wraz z baterią. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązania 
z wagą: 1,46 kg (3,23 funta) i — obudowa z aluminium.”

Odpowiedź nr 3
Zamawiający informuje, że nie dopuści komputerów przenośnych nie spełniających minimalnych 
wymagań SWZ pod względem wagi. Zamawiający nie określa wymagań dotyczących tworzywa, 
z którego wykonana ma być obudowa.



Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia treści udzielonych powyżej wyjaśnień podczas 
przygotowania ofert. Udzielone wyjaśnienia nie skutkują koniecznością zapewnienia 
Wykonawcom dodatkowego czasu na sporządzenie ofert, dlatego też Zamawiający nie przedłuża 
terminu na ich składanie.


