
 

 

Warszawa, dnia 19.05.2020 r. 
 

 

 

Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ III 

Działając na podstawie art. 38 ust.  1, 1 a i 2, ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  
i z 2020 r. poz. 288), Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców i dokonuje 
modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Zakup tabletów dla potrzeb przeprowadzenia 
spisów powszechnych”, numer sprawy: 23/ST/SPIS/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 085-200752  
z dnia 30-04-2020 r. 

 
Pytanie nr 16: 
Zamawiający określił w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ), że jednym z wymagań 
technicznych, które ma spełniać podmiot zamówienia, jest ‘’ Wyświetlacz o rozdzielczości obrazu: nie mniej niż 
2560 x 1600 pikseli’’. W tej klasie produktów z podaną wielkością ekranu, rozdzielczość 1920 x 1200 jest 
standardem dla urządzeń biznesowych. Wymagana rozdzielczość przy wielkości wyświetlacza 10"-10,8" jest 
nieproporcjonalnie wysoka i nie jest konieczna dla potrzeb opisanych przez Zamawiającego. Tablety o 
wymaganym rozmiarze wyświetlacza i rozdzielczości 2560 x 1600 mogą być obecnie oferowane na rynku tylko 
przez jednego producenta, co znacznie ogranicza konkurencję i prowadzi do nieproporcjonalnie wysokich cen.  
Na rynku dostępne są szczególnie ekonomiczne tablety znanych producentów o rozdzielczości 1920 x 1200, które, 
jak pokazuje doświadczenie, są w pełni wystarczające do uzyskania wyraźnego obrazu przy wielkości wyświetlacza 
10"-10,8". W rozumieniu przetargu neutralnego pod względem konkurencji, prosimy o skorygowanie kryterium do 
co najmniej 1920 x 1200. 
Odpowiedź  Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.   
Zamawiający w kolumnie Nazwa cechy/podzespołu ,,Wyświetlacz” wymaga:  rozdzielczość obrazu: nie mniej niż 
1920 x 1200 pikseli. 

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji SIWZ oraz:  
1) Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 19-05-2020 r.;  
2) Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 19-05-2020 r. 
 
 
zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi/ oraz na Platformie dostępnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl. 
 

 

Anna Borowska 
Dyrektor Generalny 

Głównego Urzędu Statystycznego 
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