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POLSKA AGENCJA PRASOWA S.A. 

 

ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa 

tel. centr. (+48 22) 509 22 22  

www.pap.pl 

         Warszawa, dn. 9 września 2022 r. 

 

 

DO WYKONAWCÓW 

 

odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego sprzętu 
komputerowego 

(nr sprawy 10/22) 

 

 

Zamawiający – Polska Agencja Prasowa S.A., zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy z 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) w odpowiedzi na pytania wykonawców złożone w 

przedmiotowym postępowaniu, odpowiada:  

 

Pytanie 

Dotyczy: Zadanie nr. 1 Monitor 

Zamawiający wymaga, aby oferowane monitory posiadały certyfikat ENERGY STAR®. Zwracamy 

uwagę na to, że program EU Energy Star obecnie przestał funkcjonować. Zgodnie z informacją 

zawartą na europejskiej stronie internetowej programu Energy Star https://www.eu-energystar.org z 

dniem 20.02.2018 r. wygasła umowa z dnia 26 czerwca 2001 r. między Stanami Zjednoczonymi 

Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów etykietowania w odniesieniu do 

efektywności energetycznej urządzeń biurowych. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie 

internetowej: 

1. Nie ma możliwości oznaczania urządzeń produkowanych na rynek europejski logo Energy Star 

(mogą być jedynie wyprzedane zapasy magazynowe oznaczone tym logo.) 

2. Prawo oznaczania logo Energy Star dotyczy urządzeń wyłącznie wprowadzanych na rynek 

amerykański (USA), a informacje dotyczące zakwalifikowania takich urządzeń do programu mogą być 

zamieszczane jedynie na amerykańskiej stronie www.energystar.gov  

3. Pomimo, że odniesienie do programu Energy Star nie zostało usunięte z Aneksu II do Dyrektywy 

Efektywności Energetycznej, jako że porozumienie Energy Star wygasło, zaleca się niestosowanie od 

tej chwili tego kryterium w procedurach przetargowych. 

W zaistniałej sytuacji, wobec wygaśnięcia programu Energy Star na terenie Unii Europejskiej oraz 

wobec braku na chwilę obecną programu alternatywnego (równoważnego) prosimy o wykreślenie z 

treści SIWZ wszelkich wymogów i odniesień w zakresie certyfikacji lub spełnienia wymogów 

związanych z programem Energy Star. 
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Odpowiedź 

Zamawiający wycofuje wymóg posiadania certyfikatu ENERGY STAR przez oferowane monitory. 

Pytanie 

Dotyczy: Zadanie nr. 2, 40 szt. laptopów 

Zamawiający wymaga, aby oferowane laptopy posiadały baterię o pojemności min 62Wh. Czy 

Zamawiający dopuści zaoferowanie laptopów posiadających baterię o pojemności 58Wh spełniającej 

pozostałe wymagania Zamawiającego? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie laptopa z baterią o pojemności minimalnej 58Wh. 

Pytanie 

Dotyczy: Zadanie nr. 2, 40 szt. laptopów 

Zamawiający wymaga, aby oferowanie laptopy wyposażone były we wbudowany czujnik otwarcia 

obudowy (dolnej pokrywy). Pragniemy zauważyć, że technologia ta, nie jest wykorzystywana w 

urządzeniach mobilnych z racji trudności oraz konieczności użycia narzędzi do tego, aby otworzyć 

obudowę w laptopie. 

Czujniki te stosowane są w komputerach stacjonarnych, gdzie o wiele łatwiej o nieautoryzowany 

dostęp do wnętrza komputera gdyż nie wymaga to użycia narzędzi, dlatego producenci sprzętu 

komputerowego nie stosują czujników otwarcia obudowy w laptopach. W związku z tym zwracamy się 

z prośbą do Zamawiającego o rezygnację z tego wymagania. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza, aby oferowane laptopy nie posiadały czujnika otwarcia obudowy. 

Pytanie 

Dotyczy: 5 szt. komputerów z monitorami 

Zamawiający wymaga, aby oferowane komputery posiadały, 2x PCI Express 3.0 x16 oraz 1x PCI 

Express 3.0 x1. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów posiadających  1x PCI Express 

5.0 x16 oraz 2x PCI Express 4.0 x4? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zestaw interfejsów PCIe opisany w pytaniu Wykonawcy. 

Pytanie 

Dotyczy: 5 szt. komputerów z monitorami 

Zamawiający wymaga, aby oferowane komputery posiadały czytnik kart pamięci 3w1. Zwracamy się z 

prośbą o doprecyzowanie czy czytnik kart obsługujący karty Secure Digital (SD), Secure Digital High 

Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC) spełni wymagania Zamawiającego? 

Jeśli nie prosimy o podanie rodzajów kart jakie ma wspierać czytnik. 

Odpowiedź 

Opisany w pytaniu czytnik kart spełnia wymagania Zamawiającego. 

Pytanie 

Dotyczy: 5 szt. komputerów z monitorami 

Zamawiający wymaga, aby oferowane komputery posiadały system diagnostyczny umożliwiający 

otrzymanie informacji o numerze konfiguracji. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów 

które nie posiadają takie numeru i uzna za równoważne możliwość weryfikacji fabrycznej konfiguracji 

komputera za pośrednictwem numery seryjnego? 
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Odpowiedź 

Zamawiający uzna za równoważne możliwość weryfikacji fabrycznej konfiguracji komputera za 

pośrednictwem numery seryjnego. 

Pytanie 

Dotyczy: 5 szt. komputerów z monitorami 

Zamawiający wymaga, aby oferowane komputery posiadały system diagnostyczny umożliwiający 

otrzymanie informacji o ilości pamięci cache L1, L2, L3 zainstalowanego procesora. Zwracamy się z 

prośba do Zamawiającego o rezygnację z tego wymagania. Ilość pamięci L2 oraz L3 cache można 

odczytać z BIOS każdego komputera, dodatkowo z punktu widzenia Administratora/Użytkownika ta 

takie wymaganie nie posiada żadnego uzasadnienia funkcjonalnego ze względu na fakt, iż informację 

o cache L1 oraz obsługiwanych technologiach można znaleźć na ogólnodostępnej stronie producenta 

CPU. 

Odpowiedź 

Zamawiający wycofuje wymóg. 

Pytanie 

Dotyczy: 5 szt. komputerów z monitorami 

Zamawiający wymaga, aby oferowane komputery posiadały system diagnostyczny umożliwiający 

wykonanie testu urządzeń pracujących na magistrali PCIe. Czy Zamawiający uzna za równoważne 

komputery w których w przypadku uszkodzenia urządzenia PCIe Administrator/Użytkownik 

informowany jest poprzez wbudowany wizualny system diagnostyczny umieszczony na obudowie – 

dioda LED migająca w określonej sekwencji? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w którym w przypadku uszkodzenia urządzenia PCIe 

Administrator/Użytkownik informowany jest poprzez wbudowany wizualny system diagnostyczny 

umieszczony na obudowie – dioda LED migająca w określonej sekwencji. 

Pytanie 

Dotyczy: 5 szt. komputerów z monitorami 

Zamawiający wymaga, aby oferowane komputery posiadały system diagnostyczny umożliwiający 

wykonanie testu płyty głównej: PCI/PCIe, RTC, USB, chipset. Czy Zamawiający uzna za równoważne 

komputery w których w przypadku uszkodzenia RTC, chipsetu Administrator/Użytkownik informowany 

jest poprzez wbudowany wizualny system diagnostyczny umieszczony na obudowie – dioda LED 

migająca w określonej sekwencji? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. 

Pytanie 

Dotyczy: 5 szt. komputerów z monitorami 

Zamawiający wymaga, aby oferowane komputery posiadały system diagnostyczny umożliwiający, 

wykonanie testu matrycy LCD (generowanie obrazów testowych). Zwracamy się z prośba o 

rezygnację z tego zapisu. Monitor/matryca LCD nie jest zintegrowaną częścią stacjonarnej stacji 

roboczej a jedynie urządzeniem peryferyjnym. Obecnie większość monitorów dostępnych na rynku 

posiada własny, wbudowany test, działający bezpośrednio na poziomie monitora. 
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Odpowiedź 

Zamawiający wycofuje wymóg. 

Pytanie 

Dotyczy: 5 szt. komputerów z monitorami. 

Zamawiający w punkcie „Wsparcie techniczne producenta” specyfikuje: 

Bezpośredni kontakt z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta (brak konieczności 

zgłaszania każdej usterki sprzętowej telefonicznie), mający na celu przyśpieszenie procesu 

diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki. 

Czy Zamawiający dopuści jako serwis równoważny polegając na bezpośrednim kontakcie z serwisem 

producenta, również telefonicznie, z gwarantowanym czasem reakcji na zgłoszenie w następnym dniu 

roboczym?  

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. 

Pytanie 

Dotyczy: 5 szt. komputerów z monitorami 

Zamawiający wymaga, aby oferowane komputery wyposażone były w dysk twardy 3,5” 4TB 7200 

obr/min SATA III. Celem Zwiększenia konkurencyjności oferowanych rozwiązań zwracamy się z 

prośbą o dopuszczenie zaoferowania komputerów wyposażonych w dysk twardy 3,5” 4TB 5400 

obr/min SATA III. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania. 

Pytanie 

Dotyczy: 5 szt. komputerów z monitorami 

Jako rozwiązanie alternatywne celem zachowania odpowiednio wysokiej prędkości obrotowej dysku, 

proponujemy dopuszczenie zaoferowania komputera wyposażonego w dwa dyski 3,5” 2TB 7200 

obr/min SATA III. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. 

Pytanie 

Dotyczy: Zadanie nr. 1 Jednostka centralna 

Zamawiający wymaga aby oferowane komputery posiadały • 1 x port audio-out na tylnym panelu 

obudowy. Celem poszerzenia konkurencyjności oferowanych rozwiązań zwracamy się z prośba o 

rezygnacje z wymaganie danego portu. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza dostawę komputera bez 1 x port audio-out na tylnym panelu obudowy. 

 

 

 

 

 

 


