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Warszawa, 2017-12-04 

WZP.270.163.2017 

2017-17734 

Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Zakup sprzętu komputerowego – komputerów przenośnych wraz z systemem 
operacyjnym - 32 szt. dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A”, znak sprawy: WZP.270.163.2017. 

 
 
W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców w odniesieniu do 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, Zamawiający, działając na 
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 
1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień. 
 
Pytanie 1: 
Notebook typ A – 30 szt. fabrycznie nowe. 
Komunikacja (złącze stacji dokującej) 
Zamawiający wymaga zaoferowania notebooka ze złączem stacji dokującej. 
Rozwiązanie to jest technologicznie archaiczne i producenci od niego odchodzą. 
W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu 
Notebooka Dell Latitude 7480 ze złączem nowej generacji tj. USB/USB-C lub Thunderbolt.  
Oferowany model notebooka spełnia wszystkie minimalne parametry techniczno użytkowe wymagane przez 
Zamawiającego, w wielu przypadkach znacznie je przewyższa. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. 
 
Pytanie 2: 
Czy w notebooku typu A zamawiający zgodzi się na maksymalną wagę 2,03 kg? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w notebooku typu A zwiększanie maksymalnej wagi do 2,1 kg 
 
Pytanie 3: 
Czy w notebooku typu C Zamawiający zgodzi się aby porty hdmi i vga zostały osiągnięte przy pomocy 
adapterów i przejściówek? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, aby porty HDMI i VGA zostały osiągnięte przy pomocy adapterów i przejściówek. 
 

Jednocześnie, w związku z wystąpieniem okoliczności uzasadniających zmiany treści SIWZ oraz 

w wyniku udzielonych odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje 

następujących zmian: 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

1) Notebook typu A – 30 szt. fabrycznie nowe 
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Dotychczasowy zapis: 
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

(…) 

Waga wraz z akumulatorem Maksymalnie 1,90 kg 

(…) 

 

Zastępuje się następującym: 

 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

(…) 

Waga wraz z akumulatorem Maksymalnie 2,1 kg 

(…) 

 

2) Notebook typu C – 1 szt. fabrycznie nowy  

 

Dotychczasowy zapis: 

 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

(…) 

Porty 4x Thunderbold 3, VGA, HDMI. 

(…) 
 

Zastępuje się następującym: 

 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

(…) 

Porty 4x Thunderbold 3, VGA, HDMI (w przypadku dostarczenia 
komputerów ze złączem Thunderbold wykonawca ma dostarczyć 
przejściówki/adaptery Thunderbold – VGA i Thunderbold – HDMI). 

(…) 

 

W związku z dokonaną modyfikacją treści SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający 

przedłuża termin składania ofert: 

 

2. Rozdział X pkt 13 SIWZ - Opis sposobu przygotowywania ofert. 

 



 

 
3 

Dotychczasowy zapis: 
13. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie i oznakować w następujący 

sposób: 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa 

Oferta w postępowaniu na: „Zakup sprzętu komputerowego – komputerów przenośnych wraz 
z systemem operacyjnym - 32 szt. dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A 

znak sprawy: WZP.270.163.2017 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 2017-12-06 o godz. 11:30 

Otrzymuje brzmienie: 

13. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie i oznakować w następujący 

sposób: 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa 

Oferta w postępowaniu na: „Zakup sprzętu komputerowego – komputerów przenośnych wraz 

z systemem operacyjnym - 32 szt. dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A 

znak sprawy: WZP.270.163.2017 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 2017-12-07 o godz. 11:30 

 
3. Rozdział XI  pkt 1 SIWZ - Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

Dotychczasowy zapis: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, 

piętro 1, Kancelaria - pok. nr 127, do dnia 2017-12-06, do godziny 11:00 i zaadresować zgodnie 

z opisem przedstawionym w rozdz. X SIWZ. 

Otrzymuje brzmienie: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, 

piętro 1, Kancelaria - pok. nr 127, do dnia 2017-12-07, do godziny 11:00 i zaadresować zgodnie 

z opisem przedstawionym w rozdz. X SIWZ. 

 

4. Rozdział XI  pkt 4 SIWZ - Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.  

Dotychczasowy zapis: 

5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Stanisława  Dubois 5A – 
piętro I, pok. 132c, w dniu 2017-12-06 o godzinie 11:30. 

Otrzymuje brzmienie: 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Stanisława  Dubois 5A – piętro 
I, pok. 132c, w dniu 2017-12-07 o godzinie 11:30. 

 
 

Jednocześnie Zamawiający udostępnia plik Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zawierający nowe 
brzmienie i tekst jednolity uwzględniający zmiany wynikające zarówno z odpowiedzi na niniejsze 
pytania jak i modyfikację SIWZ z dnia 2017-12-01, a także zmodyfikowany wzór Załącznika nr 1 do 
Formularza ofertowego. 
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Załączniki:  
1. Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ, zmodyfikowany w dniu 2017-12-04, 

2. Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego, zmodyfikowany w dniu 2017-12-04  

 
 

wz. Dyrektora 
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

 
(-) dr inż. Kajetan Wojsyk 

Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa  
i Współpracy Międzynarodowej 

 
 
 
Sporządził: Tomasz Banaś 


