
 
 

1 

Kwidzyn, dnia 16.05.2022r. 

ZP.271.13.2022 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym 

z fakultatywnymi negocjacjami pn. „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Konkursu 

Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. 

 

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 2019 roku – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że do w/w 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do treści SWZ o wyjaśnienie 

następujących kwestii:  

 

Pytanie 1: 

Dotyczy zał. nr 4 wzór umowy, paragraf 7, punkt 7, podpunkt 3: „w przypadku awarii komputera 

naprawę w siedzibie Zamawiającego w ciągu jednego dnia roboczego od dnia zgłoszenia”. 

Czy zamawiający zgodzi się usunąć prawdopodobnie omyłkowy zapis z umowy odnośnie naprawy  

w siedzibie Zamawiającego – W opisie przedmiotu zamówienie Zamawiający przewiduje jedynie część 

I: laptopy oraz część II tablety. Przedmiot zamówienia nie przewiduje komputerów stacjonarnych. 

Ponadto producenci tabletów nie przewidują takich warunków gwarancji. 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i usuwa niniejszy zapis ze wzoru umowy.  

 

Pytanie 2: 

Dotyczy zał. nr 4 wzór umowy, paragraf 7, punkt 7, podpunkt 5: „w sytuacji, gdy awarii ulegnie dysk 

twardy i będzie podlegał wymianie, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego na podstawie 

gwarancji producenta.” 

Czy Zamawiający zgodzi się usunąć zapis z umowy odnośnie pozostawienia uszkodzonego dysku  

u Zamawiającego? Producenci tabletów, nie przewidując takich warunków gwarancji. 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i usuwa niniejszy zapis ze wzoru umowy.  

 

Pytanie 3: 

Dotyczy zał. nr 5 opis przedmiotu zamówienia, część II: tablety, typ sprzętu 

Prosimy o sprostowanie ilości wymaganego sprzętu. Istnieje rozbieżność w ilościach. W części II jest 

15 sztuk, natomiast w typie sprzętu jest 14 sztuk. 

Odp. Zamawiający informuje, że prawidłowa ilość wymaganego sprzętu to 15 sztuk tabletów. 

Zamawiający wprowadza niniejszą zmianę w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 4: 

Dotyczy zał. nr 5 opis przedmiotu zamówienia, część II: tablety, przekątna i rozdzielczość ekranu 

Zamawiający wymaga ekranu o gęstości pikseli nie mniejszej niż 250 ppi, a ekranu o wymaganej 

przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości 1920x1200 wartość gęstości pikseli wynosi: 224,17 ppi. Aby 

osiągnąć wartość 250 ppi ekran o przekątnej 10,1 cala musiałby mieć wyższą rozdzielczość  

co znacznie podniesie jego cenę. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści tablet z ekranem 
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o gęstości pikseli 219 ppi? Jest to wartość gęstości pikseli dla ekranu o przekątnej 10,3 cala  

i rozdzielczości 1920x1200. 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę i wprowadza niniejszą zmianę w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 5: 

Dotyczy zał. nr 5 opis przedmiotu zamówienia, część II: tablety, przekątna i rozdzielczość ekranu. 

Zamawiający wymaga, aby ekran miał współczynnik kontrastu nie mniej niż 1000:1. Niestety nie 

wszyscy producenci podają ten parametr w dokumentacji. Częstszym parametrem jest jasność 

ekranu. Czy w związku z tym zamawiający dopuści tablet z ekranem o jasności 400 nits (cd/m2)  

i wykreśli zapis dotyczący wymaganego kontrastu? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę i wprowadza niniejszą zmianę w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 6: 

Dotyczy zał. nr 5 opis przedmiotu zamówienia, część II: tablety, gwarancja. 

Zamawiający wymaga, aby okno czasowe dla zgłaszania usterek było w godzinach od 8:00 do 17:00. 

Czy zamawiający dopuści tablet producenta, którego wsparcie techniczne ma okno czasowe dla 

zgłaszania usterek w godzinach od 9:00 do 18:00? Jest to niewielka różnica, która nie będzie wpływać 

na poziom świadczonego wsparcia technicznego. 

Odp. Zamawiający dopuści takie okno czasowe zgłaszania usterek. 

 

Pytanie 7: 

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie dokumentacji technicznej dostarczonego sprzętu, 

warunków gwarancji oraz wyniki wydajności procesora w teście Passmark dla laptopów w języku 

angielskim? 

Odp. Zamawiający dopuści dostarczenie wymienionej dokumentacji w języku angielskim. 


