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Warszawa, dnia 03.08.2021 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 1 

Zamawiający w załączniku 2a nie dodał pozycji, która jest podana w załączniku nr 1 a chodzi o „Repeater 

portów” nie podanie informacji ilości itd. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wykreśla z Załącznika nr 1 do SWZ – opisu przedmiotu zamówienia informację o 

„Repeater portów” – w załączniku zmodyfikowany dokument. 

 

Pytanie nr 2 

Zamawiający w poz. nr. 2 wymaga aby laptop posiadał normę TCO. Po sprawdzeniu wszystkich laptopów na tej 

stronie żaden laptop z dostępnych na rynku nie spełnia pozostałej specyfikacji technicznej. W związku z tym 

proszę o usunięcie tego zapisu lub zmianę parametrów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na usunięcie zapisów dotyczących normy TCO. Zamawiający 

uzyskał informację, że co najmniej kilka laptopów różnych producentów spełniających specyfikację posiada 

normę TCO. 

 

Pytanie nr 3 

Pytanie dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – OPZ, Komputer przenośny I, Klawiatura i dodatkowe przyciski: 

Zamawiający w wymaganiach dla płytki dotykowej TouchPad przedstawił następujący zapis: „przynajmniej dwa 

przyciski powinny być położone powyżej płytki TouchPad”. Według naszej wiedzy takie rozwiązanie wskazuje na 

wymóg obecności rozwiązania TrackPoint (dodatkowy manipulator w klawiaturze i przyciski nad Touch Pad-

em), od którego większość producentów komputerów przenośnych w swoich najnowszych seriach odeszła z 

uwagi na jego niską funkcjonalność. 

Nowe serie komputerów przenośnych wiodących producentów wyposażane są jedynie w rozwiązania typu 

TouchPad, które przy wykorzystaniu gestów umożliwia szybką nawigację oraz obsługę okien i plików, zastępując 

funkcjonalność rozwiązania typu TrackPoint. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie z wymagań zapisu 

dotyczącego obecności przycisków znajdujących się nad płytką TouchPad. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu dotyczący przycisków nad płytką 

TouchPad. 
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Zamawiający działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, dokonuje modyfikacji treści SWZ  

w następującym zakresie: 

 

W Załączniku nr 2a – formularz cenowy Zamawiający dodaje w poz. 9 „Pendrive” ilość 5 szt. – w załączniku 

zmodyfikowany dokument. 

 

1. W załączeniu załączniki po modyfikacji: 

1) Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji, 

2) Załącznik 2a do SWZ – formularz cenowy po modyfikacji. 

2. Modyfikacja oraz odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego na powyższe pytania stanowią integralną 

część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział  

w postępowaniu. 

 

 

Dyrektor 

Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów 

i  Maszyn Molekularnych 

Prof. dr hab. Agnieszka Chacińska 

(dokument podpisano elektronicznie) 
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