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Urząd Transportu Kolejowego 

00-928 Warszawa, ul. Chałubioskiego 4 

Warszawa 03.10.2012r 

 

Informacja o złożonych zapytaniach  

dotyczących zapisów SIWZ w postępowaniu  

na sprzedaż oraz dostawę 43 sztuk laptopów 

oraz o udzielonych odpowiedziach przez Zamawiającego 

i wynikających z tego modyfikacjach zapisów SIWZ 

 

Znak postępowania: BAF-2311-90/2013 

 

Do dnia 20.02.2013r Zamawiający w ww. postępowaniu otrzymał następujące pytania od Wykonawców: 

 

1. Zamawiający w załączniku nr 1 SIWZ „opis przedmiotu zamówienia” w pkt 12 opisuje „wymagane zinte-

growane złącza” – DisplayPort. Czy Zamawiający dopuści laptop ze złączem mini DisplayPort? 

2. Zamawiający w załączniku nr 1 SIWZ „opis przedmiotu zamówienia” w pkt 12 opisuje „wymagane zinte-

growane złącza” – 1394 FIREWIRE. Zgodnie ze specyfikacją komputer ma byd wyposażony w minimum 2 

złącza USB 3.0. Złącze USB 3.0 umożliwia transfer danych do 5000 Mb/s natomiast złącze 1394 FireWire 

umozliwia transfer do 3200 Mb/s. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści laptop bez złącza 

1394 FIREWIRE? 

3. Dot. załącznika nr 1 SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, pkt 17 tabeli. Zamawiający w pkt 17 wskazał 

parametry wymagane w zakresie wagi komputera przenośnego, która wynosid ma: „Maksymalnie 2200 

gramów (waga komputera przenośnego wraz z zainstalowaną baterią oraz zainstalowanym napędem 

DVD-RW”. Czy Zamawiający dopuszcza wagę komputera przenośnego (wraz z zainstalowaną baterią i 

napędem DVD-RW) maksymalnie 2400 gramów? Nadmienid należy, iż poszerzenie zakresu wagowego 

komputera przenośnego do wskazanego poziomu umożliwi zaoferowanie szerszego zakresu marko-

wych komputerów w korzystniejszej cenie i o lepszych parametrach technicznych. 

4. W opisie przedmiotu zamówienia pk. 12, Zamawiający zawarł wymóg portu: „FireWire IEEE 1394”. Czy 

Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne laptop z zamontowanym kontrolerem FireWire 

IEEE 1394 w slocie ExpressCard, nie zajmując jednocześnie żadnego z wymaganych portów? 

5. Zamawiający w pk. 13 opisu przedmiotu zamówienia zawarł wymóg „klawisze z oświetleniem lub pod-

świetleniem klawiatury zwiększającym widocznośd podczas pracy w słabym oświetleniu lub jego braku”. 

Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne jako podświetlenie zewnętrzne? 

 

Na powyższe, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: 

 

Ad .1. 

Tak. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ, dopuszczając komputery przenośne ze złączem „mini Display-

Port”. 

 

Ad .2. 

Tak. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ, dopuszczając komputery przenośne bez złącza „1394 FireWire”. 

 

Ad .3. 

Nie. Zamawiający dopuszcza wagę komputera przenośnego (wraz z zainstalowaną baterią i napędem DVD-

RW) maksymalnie do 2200 gramów. W ocenie Zamawiającego, wymóg maksymalnego ciężaru przedmiotu 

zamówienia do 2200 gramów: 
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a) nie oznacza, iż wydatek takowy straci przesłanki celowości, oszczędności, efektywności i terminowości, 

ani też nie naruszad będzie zasady równości wykonawców lub uczciwej ich konkurencji; 

b) umożliwia Wykonawcom zaoferowanie wystarczająco szerokiego zakresu markowych komputerów w 

korzystniejszej cenie i o wystarczających parametrach technicznych; 

 

Ad .4. 

Zgodnie z pkt. 2 niniejszego pisma – Zamawiający dopuszcza komputery przenośne w ogóle bez złącza 

„1394 FireWire”. 

 

Ad .5. 

W związku z zadanym pytaniem, Zamawiający modyfikuje w/w. wymóg (zmiana treści SIWZ) i zmienia go na 

następujący: „klawisze z oświetleniem lub podświetleniem klawiatury zwiększającym widocznośd podczas 

pracy w słabym oświetleniu lub jego braku, przy czym oświetlenie lub podświetlenie oznacza źródło światła 

oświetlające klawiaturę, zintegrowane fabrycznie z obudową”. 

 

 

Powyższe informacje zmieniają treśd SIWZ.  

W związku z ewentualną koniecznością dostosowania oferowanego przedmiotu zamówienia do zmodyfikowa-

nych zapisów SIWZ, Zamawiający: 

- zmienia termin złożenia ofert z dnia 27.02.2012r na 28.02.2013r. Miejsce złożenia ofert oraz maksymalna 

godzina złożenia oferty – pozostają niezmienione, tj. do godziny 10.00 do sekretariatu Biura Administracyjno – 

Finansowego UTK (pok. 401a) ‐ Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubioskiego 4, 00‐928 Warszawa. 

- zmienia termin otwarcia ofert z dnia 27.02.2012r na 28.02.2013r. Miejsce otwarcia oraz godzina otwarcia 

pozostają niezmienione, tj. Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubioskiego 4, 00‐928 Warszawa, w sali nr 

426 (IV piętro), o godzinie 10.30. 

 

 

 

Z poważaniem, 


