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Białystok, 28 czerwca 2021 r. 

Nazwa Zamawiającego:                                  

Urząd Statystyczny w Białymstoku 

15-875 Białystok, ul. Krakowska 13 

 tel.: (+48) 85 7497 715  

 e-mail: sekretariatUSBST@stat.gov.pl  

 

Do zainteresowanych 

        Oferentów 

  

 Zamawiający, stosownie do postanowień wynikających z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), 

w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 

1 ustawy Pzp pn.: „Zakup i dostawa 35 laptopów wraz z akcesoriami oraz 35 licencji 

na oprogramowanie antywirusowe dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku”, zawiadamia, 

iż wpłynęło pytanie o następującej treści:  

 

Pytanie: 

„(…)Czy Zamawiający dopuści laptopy ze znacznie wydajniejszym procesorami które 

posiadają 45W TDP?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania laptopów z procesorami posiadającymi 

wartość TDP deklarowaną przez producenta na poziomie 45W. Jest to wartość trzykrotnie 

wyższa od wymagań Zamawiającego, dla którego ważnym parametrem jest 

energooszczędność zakupionego sprzętu, przekładająca się na niższe rachunki za pobór prądu, 

dłuższy czas działania na wbudowanej baterii oraz mniejszy hałas pochodzący od układów 

chłodzących. 

Wprawdzie Zamawiający w cz. IV pkt 3 SWZ określił m.in., iż „(…) dopuszcza 

oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one 

uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych 

od założonych w dokumentacji”, jednakże zastosowanie jednego z parametrów o wyższej 

wartości kosztem obniżenia parametrów o których mowa wyżej, uniemożliwia przyjęcie 

przedmiotowej propozycji pytającego jako zgodnego z przywołanym wyżej warunkami. 

 

Ponadto, w trybie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający, w odniesieniu 

do wprowadzonej zmiany datowanej na 25.06.2021 r., celem zachowania jednolitości treści 

ujętej w załączniku nr 1a do SWZ – Formularza ilościowo-warotściowego oraz załączniku 

nr 4 do SWZ – Opisu przedmiotu zamówienia, modyfikuje treść Opisu Przedmiotu 

Zamówienia, stanowiącego załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, w sposób 

następujący: 

 w tab. 2 pkt 4 dotychczasowa treść dotycząca Technologii LCD otrzymuje brzmienie: 

„Technologia LCD: IPS (in-plane switching) z podświetleniem LED, zapewniająca 
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szerokie kąty widzenia, oraz jasność na poziomie min. 300nits i pokrycie palety kolorów 

na poziomie min. 70% NTSC, wg deklaracji producenta.”, 

 w tab. 3 w tytule i pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „(Broadcom) Symantec Endpoint 

Protection”. 

 

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania 

i składania oferty w tym także wypełniania oświadczenia. 

 

Zamawiający nie dokonuje zmian w treści Ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

 

  /-/ Ewa Kamińska-Gawryluk 

       Dyrektor US Białystok 


