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PYTANIA DO SIWZ, ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 

W dniu 01.09.2020r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu komputerowego z 

oprogramowaniem na potrzeby dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach 

projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 

COVID-19” – III: 

 

1. Czy Zamawiający dopuści komputer przenośny typu laptop z klawiaturą bez wydzielonej 
klawiatury numerycznej? 

2. Czy Zamawiający dopuści komputer przenośny typu laptop z następującymi złączami 
USB: 
a) USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., USB Typu-C - 1 szt. 
Lub 
b) USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., USB 2.0 - 1 szt. . 

  
  
Powyższe pytania motywuję faktem braku dostępności spowodowanym problemami 
logistycznymi (brak dostaw) będących następstwem COVID-19 - w oficjalnych 
kanałach sprzedaży na polski rynek producentów takich, jak Lenovo, ASUS, Huawei, 
HP, ACER - modeli komputerów przenośnych typu laptop spełniających parametry 
minimalne podane przez Zamawiającego. 
 

Odpowiedzi Zamawiającego:  

Ad 1. 
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza komputera 
przenośnego typu laptop z klawiaturą bez wydzielonej klawiatury numerycznej. 
 
 
Ad 2. 
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający dopuści komputer przenośny typu 
laptop ze złączami USB: 
 
a) „USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., USB Typu-C - 1 szt.”, jeśli spełnią one wymóg 
stawiany w Opisie Przedmiotu Zamówienia złączom USB komputera przenośnego typu laptop, 
a więc, w tym przypadku, jeśli oba złącza „USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.” będą typu 
A, czego Zamawiającemu nie wiadomo, ponieważ Wykonawca nie doprecyzował typów złączy 
„USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.” w swoim pytaniu; 
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b) „USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., USB 2.0 - 1 szt.”, jeśli spełnią one wymóg stawiany 
w Opisie Przedmiotu Zamówienia złączom USB komputera przenośnego typu laptop, a więc, w 
tym przypadku, jeśli nie mniej niż 2 złącza USB spośród wymienionych 3 złączy USB 
będą typu A, czego Zamawiającemu nie wiadomo, ponieważ Wykonawca nie doprecyzował 
typów wymienionych 3 złączy USB w swoim pytaniu. 
 

 

 

Powyższa treść pisma stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) i należy ją uwzględniać w dalszym przebiegu postępowania. 

 


