Warszawa, 3 sierpnia 2022 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

CUS/ZP/5/2022
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostarczenie sprzętu
komputerowego typu laptop z akcesoriami, oprogramowaniem systemowym i biurowym oraz
licencjami na te oprogramowania oraz z usługami serwisu gwarancyjnego wraz z dodatkową
ochroną”
I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że wpłynęły
zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”
oraz przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający dopuści zamiast ISO 50001 potwierdzenie o stosowaniu w swoich fabrykach przy
produkcji sprzętu politykę zarządzania energią która jest zgodna z europejskimi normami?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści jako równoważny certyfikat ISO 14001. Posiadanie certyfikatu ISO 50001 lub
ISO 14001 jest potwierdzeniem spełnienia wymaganych norm i stosowania odpowiedniej polityki
zarządzania energią.
Pytanie nr 2:
Bateria i zasilanie - czy Zamawiający dopuści zaoferowanie notebooka wyposażonego w baterie która
pozwala na nieprzerwaną pracę powyżej 10h bez wskazywania na Whr? Wyjaśniamy, że wskazanie
WHr sugeruje konkretny produkt jednego producenta.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści baterię, która pozwala na nieprzerwaną pracę powyżej 10 h, umożliwiającą jej
szybkie naładowanie do 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin. Pojemność tej
baterii minimum 58 Wh. Wyjaśniamy, że pojemność baterii może być przeliczona na mAh i takie
oznaczenie może być na baterii.
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Pytanie nr 3:
BIOS - czy Zamawiający dopuści komputer przenośny który w BIOS nie będzie miał informacji o stanie
naładowania baterii?
Odpowiedź:
Zamawiający zaakceptuje inne rozwiązanie pozwalające na weryfikację poziomu naładowania baterii
bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego w komputerze przenośnym.
Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie notebooka który automatycznie przechowuje kopie BIOS w
swojej pamięci podręcznej zamiast na dysku twardym?
Odpowiedź:
Zamawiający jako rozwiązanie równoważne dopuści rozwiązanie pozwalające na automatyczne
przechowywanie kopii BIOS w pamięci flash BIOSu. Zamawiający wyklucza wykorzystanie
zewnętrznych nośników pamięci.
Pytanie nr 5:
Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dotyczy: załącznik nr 1 do SWZ, Tabela 1
„procesor”. Czy zamawiający dopuści procesor osiągający w teście PassMArk Performance Test co
najmniej 13895 punktów w kategorii Average CPU Mark. Pozostałe parametry procesora pozostają
bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści procesor osiągający w teście PassMark Performance Test, co najmniej 13890
punktów w kategorii Average CPU Mark. Wynik dostępny na stronie:
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Procesor posiadający minimum 10 rdzeni wg.
specyfikacji producenta procesora. Pamięć podręczna minimum 12 MB.

II. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
W wyniku udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców Zamawiający, działając na podstawie
art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje zmiany następujących dokumentów zamówienia:
1) SWZ (w Rozdziale XIV ust. 1 pkt 5);
2) Załącznika nr 1 do SWZ (OPZ);
3) Załącznika nr 7 do Formularza ofertowego.
Działając na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający - teksty jednolite zmienionych
cytowanych wyżej SWZ oraz Załącznikami do SWZ ze zmianami oznaczonymi w kolorze zielonym udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/116d6f10-742d-49cf-ade0-a7950dda2084 oraz na
stronie internetowej Zamawiającego https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/-laptopy-eopieka-cus-zp-52022.
Wykonawcy są zobowiązani dostosować zmiany, o których mowa w niniejszym piśmie, w zakresie
sporządzania oferty oraz wymagań związanych ze złożeniem oferty.
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Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.
Powyższe zmiany oraz udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków
Zamówienia oraz są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

(-) Marta Sadurska
dyrektor Centrum Usług Społecznych
„Społeczna Warszawa”

Załączniki:
1. Tekst jednolity SWZ
2. Tekst jednolity Załącznika nr 1 do SWZ (OPZ)
3. Tekst jednolity Załącznika nr 7 do Formularza ofertowego
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