
 

 

 
Informacja dla Wykonawców, którzy zapoznali się z ogłoszeniem o planowanym zamówieniu 

 
Szanowni Państwo, 
 
Zamawiający w związku z wniesionymi pytaniami dokonuje zmiany Opisu przedmiotu zamówienia, Wzoru 
umowy i  wyjaśnia: 
 
 
Pytanie nr 1  

„Proszę o wyjaśnienie zapisów w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 3 do ogłoszenia z dnia 19-02-
2020 r. dot. dostawy sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami. W § 6 ust. 5 widnieje zapis: W przypadku 
awarii dysku twardego, powodującej konieczność jego wymiany, uszkodzony dysk pozostaje  
u Zamawiającego oraz nie będzie podlegał ekspertyzie poza jego siedzibą. W przypadku konieczności 
jakiejkolwiek naprawy poza miejscem jego instalacji, dysk twardy zostanie zdemontowany i pozostanie  
u Zamawiającego. W przypadku uszkodzenia dysku twardego i konieczności jego wymiany w okresie 
gwarancji na egzemplarz wolny od wad, uszkodzony nośnik pozostaje u Zamawiającego lub może być 
zwrócony Wykonawcy bez nośnika magnetycznego. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów 
za wymianę dysku. [...] Specyfikacja przedmiotu zamówienia wskazuje, że chodzi m.in. o komputery marki 
Apple, w których dyski twarde są na stałe wlutowane w płytę główną i nie ma możliwości ich wyjęcia  
i pozostawienia u klienta. 
 
Ponadto proszę o wyjaśnienie zapisów dot. specyfikacji technicznej oczekiwanego sprzętu - w przypadku 
urządzenia mobilnego - czy zamawiającemu chodzi o obsługę karty nanoSIM czy eSIM.” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany Wzoru umowy.  
§ 6 ust. 5 Wzoru umowy w brzmieniu: 
„Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z Umowy w sposób 
zapobiegający utracie danych Zamawiającego, do których będzie miał dostęp w trakcie wykonywania 
naprawy. W przypadku, gdy dokonanie naprawy wiąże się z ryzykiem utraty danych, Wykonawca 
zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do naprawy oraz umożliwić 
Zamawiającemu dokonanie kopii zapasowych danych. W przypadku awarii dysku twardego, powodującej 
konieczność jego wymiany, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego oraz nie będzie podlegał 
ekspertyzie poza jego siedzibą. W przypadku konieczności jakiejkolwiek naprawy poza miejscem jego 
instalacji, dysk twardy zostanie zdemontowany i pozostanie u Zamawiającego. W przypadku uszkodzenia 
dysku twardego i konieczności jego wymiany w okresie gwarancji na egzemplarz wolny od wad, uszkodzony 
nośnik pozostaje u Zamawiającego lub może być zwrócony Wykonawcy bez nośnika magnetycznego. 
Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów za wymianę dysku”  
otrzymuje brzmienie: 
 „Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z Umowy w sposób 
zapobiegający utracie danych Zamawiającego, do których będzie miał dostęp w trakcie wykonywania 
naprawy. W przypadku, gdy dokonanie naprawy wiąże się z ryzykiem utraty danych, Wykonawca 
zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do naprawy oraz umożliwić 
Zamawiającemu dokonanie kopii zapasowych danych.  



 

 

W przypadku awarii dysku twardego powodującej konieczność jego wymiany: 
a) W przypadku urządzeń z możliwością demontażu dysku twardego z urządzenia uszkodzony dysk 

pozostaje u Zamawiającego oraz nie będzie podlegał ekspertyzie poza jego siedzibą. W przypadku 
konieczności jakiejkolwiek naprawy poza miejscem jego instalacji, dysk twardy zostanie 
zdemontowany i pozostanie u Zamawiającego. W przypadku uszkodzenia dysku twardego  
i konieczności jego wymiany w okresie gwarancji na egzemplarz wolny od wad, uszkodzony nośnik 
pozostaje u Zamawiającego lub może być zwrócony Wykonawcy bez nośnika magnetycznego. 
Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów za wymianę dysku. 

b) W przypadku urządzeń bez możliwości demontażu dysku twardego z urządzenia Zamawiający 
przekazuje do naprawy urządzenie w całości.  
 

W przypadku urządzenia mobilnego (część B punkt II) Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia 
obsługującego karty NanoSIM zgodnie ze specyfikacją techniczną  urządzenia mobilnego w Opisie 
przedmiotu zamówienia (część B punkt II).  
 
Pytanie nr 2  
„Czy Zamawiający dopuści laptop posiadający procesor osiągający wynik co najmniej 10450 punktów  
w teście wydajności Passmark CPU Mark (Dotyczy: część A,  IV. Laptop – 1szt.)?” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza latopa posiadającego procesor osiągający wynik co najmniej 10450 punktów 
 w teście wydajności Passmark CPU Mark. 
 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany Opisu przedmiotu zamówienia i wymaga zaoferowania laptopa 

posiadającego procesor osiągający wynik co najmniej 10480 punktów w teście wydajności Passmark CPU 

Mark; wynik dostępny (na dzień składania ofert) na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 

 
Zaktualizowany Opis przedmiotu zamówienia i Zaktualizowany Wzór umowy stanowią integralną część 
niniejszych wyjaśnień.  
 
Zamawiający, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy wyznacza nowy termin 
składania ofert na: 2 marca 2020 r. godz. 12:00. 
 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

