W arszawa, dnia 12 sierpnia 2021 r.
Nr sprawy: WAG.262.2.2021
Dotyczy: prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w sprawie dostawy 80 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem i
niezbędnymi licencjami

Naczelny Sąd Administracyjny informuje, że w postępowaniu wpłynęły pisma zawierające pytania
dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej
dalej „ustawą”., Zamawiający poniżej przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem:
Pytanie 1

Czy Zamawiający przyjmie w dostawie laptopa z procesorem 64-bitowym, zgodnym z architekturą
x86 o ilości rdzeni 4 i ilości wątków 4.
Zaproponowany procesor będzie osiągał wydajność przekraczającą 8000 pkt w teście PassMark CPU
Benchmark, a więc taką na jakiej Zamawiającemu zależy.
Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z wymaganiami określonymi w zał. 2 do SWZ (OPZ) pkt. 2, ilość
rdzeni procesora ma wynosić co najmniej 4, ilość wątków (tj. rdzeni logicznych) co najmniej 6,
wydajność procesora w teście PassMark CPU Benchmark co najmniej 6500 pkt. Podane wymagania
mają charakter uzupełniający się wzajemnie, bowiem w/w test mierzy wydajność procesora przy
określonych operacjach i nie musi być adekwatny dla innych operacji. Zapisy SWZ pozostają bez
zmiany.
Pytanie 2

Proszę o zgodę na dostarczenie notebooków spełniających wymogi SWZ ale wyprodukowanych w
2020 roku.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z wymaganiami określonymi w zał. 2 do SWZ (OPZ) pkt. 3,
oferowane laptopy mają być wyprodukowane w 2021r.
Laptopy wyprodukowane w 2020 roku, jak to jest wnioskowane w pytaniu, już w momencie dostawy
w ramach niniejszego zamówienia mogłyby mieć nawet blisko 2 lata od ich wyprodukowania.
Zapisy SWZ pozostają bez zmiany.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulegają zmianie termin składania ofert i
termin otwarcia ofert.
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