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KANCELAR IA
SENATU

BIURO PRAWNE,  KADR I  ORGANIZACJ I

Dotyczy: prowadzonego, w trybie podstawowym bez negocjacji, postępowania o udzielenie zamówienia 
na dostawę komputerów przenośnych. 

Wyjaśnienia treści SWZ

(Podstawa prawna: art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych).

W związku z nadesłanym w dniu 06 lipca 2021 r. wnioskiem o wyjaśnienie treści 
specyfikacji warunków zamówienia z dnia 30 czerwca 2021 r. w wyżej wymienionym 
postępowaniu, Kancelaria Senatu udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie 1:  
Dot. Zał. Nr 1 do SWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt. 2. Specyfikacja techniczna 
komputerów: 
Punkt 2.1. matryca: 
Zamawiający wymaga aby oferowany komputer przenośny posiadał matrycę błyszczącą, z 
jasnością 500 nitów, kontrastem 1500:1, rozdzielczością natywną 3840x2400 i formatem 
ekranu 16:10. 
Obecnie wszystkie powyższe wymogi spełnia jedynie Lenovo ThinkPad X1 Carbon 
Generacji 9. 
Zamawiający w oczywisty sposób ograniczył konkurencję poprzez przepisanie specyfikacji 
konkretnego produktu. 
Wnosimy o zmianę zapisów na: matryca błyszcząca lub matowa, jasność min. 400 nitów, 
kontrast min. 1000:1, rozdzielczość natywna min. 3840x2160, format ekranu 16:9 lub 
16:10.
Odpowiedź 1: 
Zamawiający tworząc specyfikację określa przeznaczenie sprzętu i konfrontuje swoje 
potrzeby oraz koncepcję użytkowania z ofertą rynkową. Badanie oferty rynkowej 
obejmuje parametry sprzętu, jego realną dostępność i cenę. Biorąc pod uwagę wszystkie 
powyższe aspekty zamawiający wyznacza optymalne z jego punktu widzenia wymagania
i sporządza specyfikację. Robiąc to zamawiający kieruje się dążeniem do jak najlepszego 
zaspokojenia swoich potrzeb.
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Wybór wyspecyfikowanych cech matrycy wynika z przeznaczenia laptopów dla zespołu 
informatyków. Ekran powinien zapewniać bardzo dobrą szczegółowość (praca 
wielookienkowa) i mieścić (również w pionie) jak najwięcej informacji. Stąd wybór 
rozdzielczości i aspektu 16:10, a nie 16:9.
W kategoriach zamówień publicznych został zatem wyspecyfikowany przenośny 
komputer klasy wyższej z dobrymi parametrami wydajnościowymi, z rozdzielczością 4k, 
nie filmowym formacie ekranu, mający dobrą jasność i kontrast.
Zamawiający podtrzymuje wymogi zapisane w pkt 2.1 opz.

Pytanie 2:
Punkt 2.7. inne: 
Zamawiający wymaga aby zaoferowany komputer przenośny posiadał baterię 
wystarczającą na 16 godzin wg MobileMark 2018. 
Większość producentów zamiast czasu pracy baterii w komputerach przenośnych podaje 
jedynie ich pojemność.
Biorąc pod uwagę wszystkie pozostałe wymagania techniczne z Opisu Przedmiotu 
Zamówienia i fakt spełniania wymogów jedynie przez Lenovo ThinkPad X1 Carbon 
Generacji 9, który posiada baterię o pojemności 57 Wh, wnosimy o dopuszczenie 
komputera przenośnego posiadającego baterię o pojemności 63 Wh i rezygnację z 
wymogu wskazania czasu pracy baterii wg MobileMark 2018. 
Odpowiedź 2:
Zamawiający zamieścił wymóg, aby komputer przenośny posiadał baterię pozwalającą na 
16 godzin pracy, natomiast zamawiający nie wyznaczył pojemności baterii. 
Niestety sama pojemość baterii nie gwarantuje długiej pracy komputera przenośnego, 
gdyż ta zależy od wielu komponentów komputera m.in. procesora, matrycy itp.
Zamawiający dopuści komputer przenośny z baterią 63Wh jeżeli uzyska zapewnienie, że 
komputer przenośny będzie mógł pracować 16 godzin wg wymagań MobileMark 2018.
Zamawiający podtrzymuje wymogi zapisane w pkt 2.7 opz. 

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający nie przedłuża terminu składania 
ofert i nie zmienia ogłoszenia o zamówieniu. 

Aleksandra Skorupka
dyrektor
/podpisano elektronicznie/


		2021-07-08T10:42:43+0000
	Aleksandra Skorupka




