Warszawa, dnia 13.09.2019 r.
Nr sprawy: 23/19/NBI/5/OG/14
Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy: postępowania pn.: Dostawa laptopów biurowych i stacji dokujących na potrzeby Centralnego
Portu Komunikacyjnego sp. z o.o.
W związku z wpływem pytań dotyczących Ogłoszenia, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane
pytania:
Pytanie nr 1:
Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia - LAPTOP typ 6 – 31 sztuk
Zamawiający wymaga aby zaoferowany komputer wyposażony został w wyświetlacz o jasności 700
cd/m2. Powyższy zapis kumulatywnie z pozostałymi wymaganiami powoduje, iż jedynym produktem
spełniającym te wymagania jest konkrety model laptopa firmy HP Inc. tj. HP EliteBook 840 G5.
Powyższy stan rzeczy może mieć przełożenie na ceny zaoferowane ww. postępowaniu i może
doprowadzić od zakupu przez Zamawiającego sprzętu w mniej korzystnej cenie, odbiegającej od cen
rynkowych oferowanych w zamówieniach publicznych. W związku z powyższym, czy Zamawiający
zaakceptuje zaoferowanie laptopa wyposażonego w wyświetlacz o jasności 300 cd/m2?
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający dopuszcza wyświetlacz o jasności co najmniej 400 cd/m2.
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji OPZ: TAK
Punkty OPZ, które zostały zmodyfikowane w związku z pytaniem:
II.4.4.d

Pytanie nr 2:
Dotyczy: Stacja dokująca typ 2 – 31 sztuk
Zamawiający wymaga aby stacja dokująca posiadała możliwość mechanicznego mocowania do laptopa
na tzw. „kilk”. Rozwiązanie takie jest charakterystyczne wyłącznie dla produktu firmy HP Inc. tj. dla
stacji dokującej HP UltraSlim Dock co potwierdza konieczność zaoferowania komputera HP EliteBook
840 G5 w przypadku laptopa typ 6. Jak wskazano wcześniej, powyższy stan rzeczy może mieć
przełożenie na ceny zaoferowane ww. postępowaniu i może doprowadzić od zakupu przez
Zamawiającego sprzętu w mniej korzystnej cenie, odbiegającej od cen rynkowych oferowanych w
zamówieniach publicznych. W związku z powyższym, czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie stacji
dokującej podłączanej do laptopa typ 6 za pomocą portu Thunderbolt 3?
Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie modyfikuje OPZ we wskazanym zakresie. Rozwiązania dostępne na rynku odnośnie
stacji dokujących na tzw. „klik” posiada wiele producentów.
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji OPZ: NIE

Pytanie nr 3:
Dotyczy: Stacja dokująca typ 2 – 31 sztuk
Zamawiający wymaga aby stacja była wyposażona we wbudowany port D-sub oraz odrębne wyjście
słuchawkowe i wejście mikrofonowe. Taki układ portów występuje wyłącznie w stacji dokującej HP
UltraSlim Dock. W związku z powyższym, czy Zamawiający zaakceptuje stację dokującą wyposażoną w
port HDMI w miejsce VGA i dołączoną odpowiednią przejściówką oraz w port combo w miejsce
odrębnych portów audio in/out? Zauważyć przy tym należy, iż analogowy port VGA nie jest już
wykorzystywany przez producentów monitorów i rzutników i został zastąpiony portami HDMI i DP.
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający dopuści wyłącznie stacje dokujące dedykowne na tzw. „klik”, czyli dopasowane do
dostarczonych laptopów (tego samego producenta co dostarczone laptopy).
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji OPZ: NIE

W związku z powyższymi modyfikacjami Zamawiający modyfikuje termin składania ofert – z dnia 17
września 2019 r. na dzień 19 września 2019 r. (czwartek) godzina 14.00.

