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WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

 

W związku z wpłynięciem zapytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej 

„SWZ”) i załączników, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych, dalej „Ustawa”, Zamawiający udziela odpowiedzi zgodnie z 

poniższym: 

Pytanie 1: 

Załącznik nr 1A do SWZ 

Punkt 22 Warunki gwarancji - Czy zamawiający dopuszcza minimum 12 miesięcy gwarancji 

producenta? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza minimum 12 miesięcznej gwarancji.  

Zamawiający w punkcie 22 wskazał minimum 24 miesiące 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający w Część 2,3 - komputery przenośne ponadstandardowe  dopuści 

komputery przenośne z zewnętrzną kartą sieciową ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza przenośnej zewnętrznej karty sieciowej. 

 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający w Części 2,3 - komputery przenośne ponadstandardowe w pozycji 
Diagnostyka wykreśli zapisy  
"zaimplementowany w tej samej pamięci flash co BIOS lub UEFI" 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmieni tego postanowienia SWZ. 



 
Pytanie 4: 

Czy Zamawiający w Części 2,3 - komputery przenośne ponadstandardowe w pozycji 
Diagnostyka wykreśli zapisy  
 

" o natywnej rozdzielczości matrycy," ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia to postanowienie poprzez jego na wykreślenie i modyfikację OPZ:  
 
 
System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaimplementowany w tej samej 

pamięci flash co BIOS lub UEFI, dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający 

jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w 

oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System 

oparty o  funkcjonalności : 

• testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym 

• możliwość powtórzenia testów 

• podsumowanie testów 

• uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego testu 

dla konkretnego podzespołu, 

Uruchamianie testów wybrane przez użytkownika: 

• wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie przeprowadzanych testów 

• wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują o problemach napotkanych podczas 

testów. 

Podawać dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w 
szczególności zawierać informacje o numerze seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, 
informacji o procesorze w tym model i taktowanie, informacji o pamięci w tym wielkość, 
numer seryjny oraz numer modelu 
 

Pytanie 6: 

Czy Zamawiający w Części 2,3 - komputery przenośne ponadstandardowe w pozycji 
Dodatkowe oprogramowanie wykreśli zapis 
"z automatycznym przekierowaniem" ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmieni tego postanowienia SWZ. 

 
 



 
Pytanie 7: 
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP  

ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do  

formularza do komunikacji. 

  

Czy oferta może zostać złożona z konta ePUAP pracownika, po uprzednim opatrzeniu jej 

podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie ma podstaw do zastrzegania, z jakiego konta zostanie złożona oferta. 

Musi być jednak ona podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 

 

 

Pytanie 8  

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania  

oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Czy wystarczy złorzyć ofertę poprzez którykolwiek z Tych portali? 

 

Odpowiedź: 

Wykonawca ma możliwość zaszyfrowania oferty jedynie za pomocą miniPortalu i 

zaszyfrowaną ofertę powinien złożyć Zamawiającemu przez ePuap, wykorzystując 

funkcjonalność „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania  

oferty” 

  

 Pytanie 9: 

Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza  

do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania      

dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany powyżej  



 
adres e-mail.   

  

Czy należy rozumieć, że Państwo dopuszczają złożenie zaszyfrowanej oferty, opatronej 

podpisem elektronicznym na podany adres  przetargi@polin.pl ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje, iż w Rozdziale XII SWZ wyczerpująco opisał sposób komunikacji, w 

tym składania ofert. 
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