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Warszawa, 2020-07-24 

WZ.270.169.2020 
2020-16864 

 
Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  Zakup laptopów, nr sprawy: 
WZ.270.169.2020. 

 

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”, przytacza treść pytań i udziela 

odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?  

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu.  

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez 

producenta komputera? 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga, aby system był preinstalowany, przez producenta laptopa, przygotowany do 

dalszej konfiguracji. 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi 

atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami 

COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą 

uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności 

od dostarczanej wersji? 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi 

atrybutami legalności. 
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Pytanie 4 

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury 

sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?  

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury sprawdzającej legalność 

zainstalowanego oprogramowania. 

 

Pytanie 5 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 

programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co 

do jego legalności? 

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 

programów komputerowych u Producenta oprogramowania.  

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający dopuści aby laptopy posiadały zewnętrzne czytnika kart pamięci z zachowaniem 
wszystkich pozostałych parametrów lub z portem USB-typ C bez obsługi standardu Thunderbolt 3 
z zachowaniem pozostałych parametrów ? 
Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 7 

Czy Zamawiający dopuści aby stacje dokujące były wyposażone w dwa porty cyfrowe DisplayPort 
z ewentualnym adapterem HDMI ?  
Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem dostarczenia stosownych adapterów. 

 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie procesora i5-10210U, którego wydajność nieznacznie odbiega 

od wymaganego i osiąga wynik 6421 punktów PassMark CPU Mark? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 9 

W Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wyspecyfikował stację dokującą w następujący sposób: 
...”Stacja dokująca ma łączyć się z laptopem przy pomocy złącza Thunderbolt 3 lub USB-C obsługujące 
standard Thunderbolt 3 lub USB-C..”Czy Zamawiający zamiast połączenia stacji dokującej z laptopem 
przy pomocy złącza Thunderbolt 3 lub USB-C obsługujące standard Thunderbolt 3 lub USB-C dopuści 
mechanicznąstację dokującą co stanowi znakomite, ekonomiczne rozwiązanie do dokowania?  

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany 

treści SIWZ: 

 

 

SIWZ 

Rozdział III SIWZ, pkt 5  

Było: 

5. Informacja o opcjach:  

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje zastosowanie opcji, o której 

mowa w art. 34 ust. 5 ustawy PZP. 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia opcjonalnego obejmującego zakup 

do 50 szt. laptopów.   

Jest: 

5. Informacja o opcjach:  

Zamawiający nie przewiduje zastosowania opcji.  

 

Rozdział XI SIWZ, pkt 1 

Było: 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 2020-07-30, do godziny 10:00. 

Jest: 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 2020-08-10, do godziny 10:00. 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

Było: 

 

1. Laptop  –  50 szt. fabrycznie nowe. Zamawiający dopuszcza możliwość powiększenia 

zamówienia o kolejne 50 szt. (prawo opcji).  

Jest: 

1. Laptop  –  100 szt. fabrycznie nowe.  

 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy 

§ 1  

Było: 
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1. Przedmiotem Umowy jest dostawa laptopów wraz z zainstalowanym systemem 

operacyjnym w zakresie i na zasadach określonych w Umowie oraz w załącznikach do Umowy 

(zwanych dalej łącznie: „Sprzętem”) tj: 

1) dostawa Sprzętu w ilości 50 sztuk wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym 

(Zamówienie Podstawowe); 

2) dostawa Sprzętu w ilości 50 sztuk wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym 

(Zamówienie Opcjonalne lub Prawo Opcji). 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu Umowy w  terminie do 20 dni roboczych od 
dnia zawarcia Umowy w przypadku Zamówienia Podstawowego i w terminie do 20 dni roboczych od 
dnia przesłania Wykonawcy Zlecenia Zamawiającego na Zamówienie Opcjonalne.  
Jest: 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa laptopów  wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym w 

zakresie i na zasadach określonych w Umowie oraz w załącznikach do Umowy (zwanych dalej łącznie: 

„Sprzętem”) tj: 

1) dostawa Sprzętu w ilości 100 sztuk wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu Umowy w  terminie do 20 dni roboczych 
od dnia zawarcia Umowy. 
 

§ 2 ust. 1 

Było: 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt do siedziby Zamawiającego do 

pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, w ramach jednej dostawy (jedna dostawa 

dotyczy Zamówienia Podstawowego lub ilości Sprzętu wymienionego w Zleceniu dotyczącym Prawa 

Opcji), Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych zgodnie z parametrami 

i wymaganiami techniczno-ilościowymi określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy „Opis przedmiotu zamówienia”.  

Jest: 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt do siedziby Zamawiającego do 

pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, w ramach jednej dostawy, Sprzęt fabrycznie 

nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych zgodnie z parametrami i wymaganiami techniczno-

ilościowymi określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy 

„Opis przedmiotu zamówienia”. 

 

§ 3. 

Było: 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy 
wynosi ………….. zł brutto (słownie złotych: ………../100), w tym podatek VAT, w tym: 

1) całkowite wynagrodzenie z tytułu Zamówienia Podstawowego wynosi ……………… (słownie: 
…………………………./100) złotych brutto; 
2) maksymalne wynagrodzenie z tytułu Prawa Opcji wynosi ……………… (słownie: 
…………………………./100) złotych brutto. 

2. Cena jednostkowa brutto za jeden egzemplarz Sprzętu wynosi  
a) ………….. zł brutto (słownie złotych: ………../100), w tym podatek VAT w Zamówieniu 
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Podstawowym, 
b) ………….. zł brutto (słownie złotych: ………../100), w tym podatek VAT w Zamówieniu 
Opcjonalnym. 

 

Jest: 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy wynosi 
………….. zł brutto (słownie złotych: ………../100), w tym podatek VAT, w tym: 

2. Cena jednostkowa brutto za jeden egzemplarz Sprzętu wynosi  
a) ………….. zł brutto (słownie złotych: ………../100), w tym podatek VAT, 

 

§ 6. 

Było: 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu dostawy Sprzętu  dla Zamówienia 
Podstawowego, w tym oprogramowania, przewidzianego w §1 ust. 2 Umowy, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi w wysokości 0,5% całkowitego 
wynagrodzenia brutto z tytułu Zamówienia Podstawowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu dostawy Sprzętu dla Zamówienia 
Opcjonalnego, w tym oprogramowania, przewidzianego w §1 ust. 2 Umowy, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi w wysokości 0,5% całkowitego 
wynagrodzenia brutto za dane Zlecenie Zamówienia Opcjonalnego, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminów naprawy lub wymiany Sprzętu określonych 
w § 4 ust. 3, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi 
w  wysokości 3% wartości brutto Sprzętu co do którego Wykonawca nie dochował terminów 
naprawy lub wymiany obliczonego po cenach podanych w § 3 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki. 

4. W przypadku, gdy odstąpienie od całości Umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi 
w wysokości 20% wartości maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy brutto z tytułu należytego 
wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust.1 pomniejszonego o niezleconą część 
w przypadku nie zlecenia Prawa Opcji przez Zamawiającego. 

… 

10. Wartość kar umownych nie może przekroczyć maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy brutto z 

tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust.1 pomniejszonego o 

niezleconą przez Zamawiającego część w przypadku nie zlecenia Prawa Opcji przez 

Zamawiającego. 

Jest: 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu dostawy Sprzętu, w tym oprogramowania, 

przewidzianego w §1 ust. 2 Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy 

karami umownymi w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 

1 pkt 1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminów naprawy lub wymiany Sprzętu określonych 

w § 4 ust. 3, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi w  



 

 

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa 

 tel.: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 

biuro@csioz.gov.pl | www.csioz.gov.pl 

Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

NIP: 5251575309 | REGON: 001377706 

6 

wysokości 3% wartości brutto Sprzętu, co do którego Wykonawca nie dochował terminów naprawy 

lub wymiany obliczonego po cenach podanych w § 3 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  

4. W przypadku, gdy odstąpienie od całości Umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi w 

wysokości 20% wartości maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy brutto z tytułu należytego 

wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust.1.  

… 

10. Wartość kar umownych nie może przekroczyć maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy brutto z 

tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust.1.  

 

§ 7. 

Było: 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub 
powodującej, że dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu lub powzięcia informacji o 
nieotrzymaniu środków budżetowych koniecznych do realizacji Umowy od dysponenta 
odpowiedniego stopnia lub braku środków w budżecie środków Zamawiającego, Zamawiający 
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach 
jednakże nie później niż w terminie 60 dni liczonych od terminu dotyczącego Zamówienia 
Podstawowego określonego w § 1 ust. 2. W  przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcy 
przysługiwało będzie jedynie wynagrodzenie za zrealizowaną część Umowy.  

2. Bez uszczerbku dla przewidzianych prawem przesłanek odstąpienia od Umowy przez 
Wykonawcę, w przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował Umowę w sposób wadliwy albo 
sprzeczny z Umową, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonywania i 
wyznaczy mu w  tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 3 Dni robocze. Po bezskutecznym 
upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. Prawo do 
odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty powzięcia 
informacji o zaistnieniu okoliczności uzasadniających prawo odstąpienia jednakże nie później 
niż w terminie 60 dni liczonych od terminu dotyczącego Zamówienia Podstawowego 
określonego w § 1 ust. 2. 
 

Jest: 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub 
powodującej, że dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu lub powzięcia informacji o nieotrzymaniu środków 
budżetowych koniecznych do realizacji Umowy od dysponenta odpowiedniego stopnia lub braku 
środków w budżecie środków Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach jednakże nie później niż w terminie 60 dni 
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liczonych od terminu określonego w § 1 ust. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcy 
przysługiwało będzie jedynie wynagrodzenie za zrealizowaną część Umowy.  

2. Bez uszczerbku dla przewidzianych prawem przesłanek odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, 
w przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował Umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny 
z Umową, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonywania i wyznaczy mu 
w  tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 3 Dni robocze. Po bezskutecznym upływie tego 
terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. Prawo do odstąpienia od 
Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o zaistnieniu 
okoliczności uzasadniających prawo odstąpienia jednakże nie później niż w terminie 60 dni 
liczonych od terminu określonego w § 1 ust. 2. 

 

§ 11.  

Zamawiający wykreśla cały paragraf 11. 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy 

Było: 

Lp. Nazwa Producent Model Ilość sztuk 

Cena 
jednostkowa 

brutto  
1 szt. 

Koszt laptopów 
wraz z 

oprogramowaniem 
brutto (ilość x cena 

jednostkowa)  

A B C E F G F x G 

1 

Laptop wraz z 
akcesoriami 

wymaganymi w 
OPZ 

(zamówienie 
podstawowe) 

  50   

2 

Laptop 
wraz z 

akcesoriami 
wymaganymi w 

OPZ (prawo 
opcji) 

  50   

Cena brutto (za całość zamówienia)  

Jest: 

Lp. Nazwa Producent Model liczba sztuk 

Cena 
jednostkowa 

brutto  
1 szt. 

Wartość laptopów 
wraz z 

oprogramowaniem 
brutto (liczba x 

cena jednostkowa)  

A B C E F G F x G 
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1 

Laptop wraz z 
akcesoriami 

wymaganymi w 
OPZ  

  100   

Cena brutto (za całość zamówienia)  

 

 

 

Ponadto zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że zmianie ulega ogłoszenie 

o zamówieniu. Zmiana dotyczy poniższych pkt ogłoszenia, których aktualna treść brzmi: 

II.2.11) Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
 

IV.2.2 Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

Data: 10/08/2020 

Czas lokalny: 10:00 

 

IV.2.7 Warunki otwarcia ofert 

Data: 10/08/2020 

Czas lokalny: 11:00 

 

 
 

 

z upoważnienia Dyrektora 

Centrum e- Zdrowia 

 

2020-07-24(-) Roman Łożyński 

Dyrektor 

Pionu Eksploatacji i Bezpieczeństwa 

Systemów Teleinformatycznych 

 
 

 

Sporządzi ł: Napiórkowska Anna  

 


