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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 

Proszę o udzielenie wyjaśnień – Czy dla zachowania konkurencyjności postępowania Zamawiający 

wyrazi zgodę na dostarczenie sprzętu innych producentów poprzez dopuszczenie: 

Zadanie nr 1 - 25 szt. zestawów komputerów z monitorami: 

a. Komputer - złącza: 10 portów USB w układzie: 

Front: 3 x USB-A 3.2 Gen 2 + 1 x USB-A 3.2 Gen 2 

Tył: 2 x USB-A 2.0 + 3 x USB-A 3.2 Gen 1 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza dostawę komputera z proponowanym układem portów USB. 

b. Monitor-  

Podstawa z regulacją min. 100mm 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza dostawę monitora z regulacją wysokości min. 100 mm. 

Głośniki wbudowane lub listwa głośnikowa producenta monitora.  

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza dostawę monitora z listwą głośnikową producenta monitora, dedykowaną do 

montażu na podstawie oferowanego monitora. 

Zadanie nr 2 - 40 szt. laptopów: 

a. Usunięcie zapisu - dookoła matrycy uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka – zapis 

stosowany wyłącznie przez Dell – komputer posiada certyfikat spełniający normy MIL-STD-

810H, a więc odporności na pył, kurz, wilgoć i upadek.  
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Odpowiedź  

Zamawiający dopuszcza dostawę notebooka nie wyposażonego w uszczelnienie dookoła matrycy 

chroniące klawiaturę notebooka, ale spełniającego normę MIL-STD-810H  

b. Wbudowany port RJ45 lub z adaptera USB  

Odpowiedź 

 Zamawiający nie dopuszcza dostawy notebooka nie wyposażonego w port RJ45 

c. Dopuszczenie min. trzykomorowej baterii o pojemności min. 51Wh z czasem ładowania 30 

minut do 50% 

Odpowiedź  

Zamawiający nie dopuszcza dostawy notebooka z baterią o pojemności mniejszej niż 62Wh 

Zadanie nr 3 – 5 szt. komputerów z monitorami: 

a. Obudowa fabrycznie umożliwiająca montaż min, 4 napędów: 2 x 3,5” oraz 2 x 2,5” lub 2 x 

5,25” 

Odpowiedź  

Zamawiający dopuszcza dostawę komputera z możliwością montażu napędów 2 x 5,25”. 

 

 

 


