Warszawa, dnia 09.08.2021 r.

Numer postępowania: IMOL/ZP/09/2021

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

Dotyczy: Dostawa komputerów przenośnych, monitorów i akcesoriów komputerowych.

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców
dotyczące przedmiotowego postępowania:
Pytanie nr 4
Zamawiający po wcześniejszym pytaniu o możliwość usunięcia zapisu dotyczącego TCO - nie wyraził
zgody. W załączniku zamieszczam zrzut ekranu z dnia dzisiejszego z strony TCO z filtrowaniem laptopów
do 14" . Jest ich kilka - lecz albo są na dzień dzisiejszy niedostępne albo nie spełniają reszty wymaganej
specyfikacji. Dodatkowo nie można państwu zaproponować większego laptopa ponieważ ograniczają to
wymiary i waga. W związku z powyższym - wnoszę raz jeszcze o usunięcie ów zapisu, który na dobrą
sprawę nic nie wnosi do wydajności/ergonomii laptopa a bezpośrednio uniemożliwia dobranie sprzętu.
Dodatkowo wnoszę o przesunięcie terminu składania ofert
Załącznik do pytania

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie zmieni specyfikacji komputerów. Zamawiający sugeruje sprawdzanie
konkretnych modeli na stronie https://tcocertified.com/product-finder/ a nie bazowanie wyłącznie na
wyszukiwarce dostępnej na powyższej stronie www.
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Pytanie nr 5
Czy jest dopuszczony obszar wrażliwy na dotyk, który pełni funkcję prawego i lewego myszy ale nie jest
otoczony co najmniej dwoma przyciskami. Przynajmniej dwa przyciski są położone powyżej touchpad. I
czy te wymagania będą zgodne ze specyfikacją ? Dziękuję.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dopuszcza obszar wrażliwy na dotyk, który pełni funkcję prawego i lewego klawisza
myszy pod warunkiem spełnienia wymogu, że oprócz przycisków będących w obrębie TouchPad „przynajmniej
dwa przyciski są położone powyżej płytki TouchPad”.

1. Z uwagi na powyższe zmiany Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert do dnia 12.08.2021 r. do
godziny 10:00 oraz termin otwarcia ofert do dnia 12.08.2021 r. do godz. 10:30.
2. W konsekwencji powyższych zmian Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu
terminu składania ofert tj.: do dnia 10.09.2021 r.
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