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Pytanie 3: 

dot. pkt. 4 Pakietu 1, Specyfikacji Technicznej do SIWZ 
Czy Zamawiaj^cy pod nazwq standardu Displayport dopuszcza rowniez rownowazne zl^cze 
miniDisplayPort, rozni^ee si^ tylko ksztattem wtyczki? 

Odpowiedz 3: 

Specyfikacja techniczna sprz^tu stanowi^ca Za\. 1 do SIWZ, dot. Pakietu 1, w punkcie 4 stanowi, ze 
na wyposazeniu sprz^tu musi znalezc siq: ,,1 x HDMI lub DVI lub Display Port (dopuszczalna 
kombinacja wiqkszej ilosci tych lub innych (dopuszczalny adapter - na wyposazeniu komputera) 
portowprzy rownoczesnej obecnosci minimum jednego z wymienionych wczesniejportow grafikij". 

Zamawiaj^cy dopuszcza dostarczenia sprz^tu z portem miniDisplayPort (jako mieszcz^cego siq w 
standardzie komunikacji DisplayPort), ale tylko w przypadku dostarczenia adaptera (miniDisplayPort 

DisplayPort, miniDiplayPort H D M I , miniDiplayPort D V I ) . 

Pytanie 4: 

Dot. pkt. 7 Pakietu 1, Specyfikacji Technicznej do SIWZ 
Zamawiajqcy wymaga wagi w konfiguracji podstawowej maksymalnie 1,9 kg, co skutkuje faktem, 
iz przedmiotowi specyfikacji spelnia tylko jeden producent. Przedmiotowy zapis ogranicza tym samym 
zasadf rownego traktowania wykonawcow i uczciwej konkurencji wyrazon^ w art.7 ust. 1 ustawy PZP. 
Znajduje ona swoje rozwinifcie rowniez w przepisie art. 29 ustawy PZP. W swietle tego artykulu 
zamawiaj^cemu nie wolno okreslac przedmiotu zamowienia w sposob, ktory moglby utrudniac uczciwa 
konkurencjf. W zwi^zku z powyzszym zwracamy sif z pytaniem, czy Zamawiaj^cy dopusci wagf w 
konfiguracji podstawowej maksymalnie 1,95 kg? Nadmienic nalezy, iz powyzsza zmiana jest 
nieodczuwalna w codziennych zastosowaniach komputera i nie bfdzie miala wplywu na komfort pracy, a 
jednoczesnie pozwoli zaoferowac sprzgt wifcej niz jednego producenta. 

Odpowiedz 4: 

Nie, tak j a k w S I W Z . Kryterium wagi nie moze bye uznane za ograniczaj^ce zasadf rownego 
traktowania wykonawcow i uczciwej konkurencji wyrazon^ w art.7 ust. 1 ustawy PZP. Kryterium to 
wynika z uzasadnionych potrzeb zamawiaj^cego. Wskazac nalezy, iz do Zamawiajj^cego nalezy 
dokonanie takiego opisu przedmiotu zamowienia, aby w efekcie otrzymac sprz^t optymainie 
spelniajt^cy jego wymagania odnosnie sposobu uzytkowania danego sprz^tu. Komputery przenosne 
obj^te zamowieniem w ramach pakietu 1 przeznaczone ŝ_ do pracy osob dokonuj^cych w terenie 
kontroli sanitamych i ich mobilnosc ma kluczowe znaczenie. Wskazac nalezy, iz osoba taka b^dzie 
jeszcze miec z sob^ co najmniej drukark^ oraz dokumenty. Tym samym waga komputera ma 
kluczowe znaczenie, a w interesie pracownikow Zamawiaj^cego jest by byla ona jak najnizsza. Z 
wiedzy posiadanej przez Zamawiaji^cego wynika, ze w sprzedazy istnieje kilka modeli komputerow 
roznych producentow spelniaj^cych wymogi specyfikacji i wazt^cych maksymalnie 1,9 kg i na tym 
poziomie moze bye przyj^ta ta wartosc graniczna. 



Pytanie 5: 

W postfpowaniu dia pakietu 1 zostaly wyspecyfikowane miedzy innymi ponizszc parametry: 
Lp. 4. Interfejsy minimum:, minimum 1 x Ethernet, Bluetooth, wbudowany modem 4G 
umozliwiaj^cy dost^p do Internetu zgodny z technologiq L T E 
Lp. 11. obsiuga sieci przewodowej: tak, minimum Ethernet 10/100/1000 (dopuszczalny adapter - na 
wyposazeniu komputera) 
Przez analogi^: 
- prosimy o umozliwienie zaoferowania komputerow przenosnych uznanego Swiatowego 
producenta, ktore posiadaj^ wbudowany interfejs sieci przewodowej Ethernet 10/100/1000, oraz adapter 
(na wyposazeniu komputera) - modem 4G umozliwiaj^cy dostfp do Internetu zgodny z technologic L T E . 
Pozostale parametry zgodnie ze specyfikacjq 

Odpowiedz 5: 

Nie, tak j a k w S I W Z . Z uwagi na warunki, w ktorych ma bye wykorzystywany sprz^t komputerowy 
nie jest tozsamym czy jeden z portow USB zostanie zaj^ty przez adapter umozliwiaj^cy dostfp do 
sieci przewodowej czy tez zewn^trzny modem 4G (zamiast modemu wbudowanego). 
Komputery obj^te niniejszym post^powaniem przetargowym maj^ sluiyc wykonywaniu czynnosci 
kontrolnych w terenie i z uwagi na to sporadycznie b^d^ podt^czane do sieci przewodowej (nie b^dzie 
wtedy potrzeby korzystania z drukarki przenosnej - wykorzystywane b^d^ drukarki sieciowe). 
Natomiast w czasie pracy w terenie do komputera przenosnego mog^ bye podpi^te myszka 
(bezprzewodowa) i drukarka przenosna. Zamawiaj^cy przyj^k iz zasadnym jest zminimalizowanie 
liczby akcesoriow podl^czanych do komputera (a zatem wagi caiego zestawu, ktory pracownik miaiby 
z sob^ nosic w terenie), zas konieczny sprz^t peryferyjny musi bye podpi^ty bezposrednio do 
komputera - bez posrednictwa hub-6w. Wbudowany modem jest w przypadku laptopow mobilnych 
coraz powszechniejszy. Z doswiadczenia zamawiaj^cego wynika, ze korzystanie z dodatkowego 
modemu (podpinanego do portu USB) w czasie pracy osob dokonuj^cycli kontroli sanitamych w 
roznych miejscach i warunkach, jest utrudnieniem, a sam modem narazony bywa na uszkodzenia 
mechaniczne. 


