
 

Kraków, 17 września 2021 r. 

Numer sprawy: DP-271-17/2021 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI  

DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

MODYFIKACJA SWZ 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129  z późn.zm.), którego 

przedmiotem jest „Dostawa komputerów przenośnych, zestawów komputerowych, monitorów oraz 

podzespołów i akcesoriów komputerowych na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego” 

 

Zamawiający - Krakowskie Biuro Festiwalowe, działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. 

zm.), w nawiązaniu do pytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 15,16.09.2021 r., 

udziela następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 5 (dotyczy wszystkich laptopów)  

Czy Zamawiający dopuści rozwiązania wyposażone w kamerę 0,92 Mpix. Wg naszej wiedzy 

nie istnieją laptopy posiadające 1.0 Mpix 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż przychyla się do prośby i dopuszcza urządzenia wyposażone 

w kamerę o rozdzielczości od 0,92 Mpix.  

Jednocześnie zmienia brzmienie tabeli: 1. Komputer przenośny 15,6 cala – Zestaw 1 – 38 szt., 

2. Komputer przenośny 15,6 cala – Zestaw 2 – 4 szt., 3. Komputer przenośny typu mobilna 

stacja graficzna – 14 szt. oraz 4. Komputer przenośny 13,3 cala – 1 szt. załącznik nr 1a do SWZ 

z zapisu: „Kamera internetowa min. 1.0 Mpix” na zapis „Kamera internetowa min. 0,92 Mpix” 

 

Pytanie nr 6 (dotyczy Zadanie 1 - Komputer przenośny 15,6 cala – Zestaw 1 – 38 szt. oraz 

Komputer przenośny 15,6 cala – Zestaw 2 – 4 szt.)  

Zamawiający wymaga aby waga laptopa nie przekraczała 1,7kg. Czy zamawiający dopuści 

rozwiązanie o wadze 1,74kg. Ta minimalna zmiana nie wpłynie w żaden sposób na 

użytkowanie sprzętu przez Zamawiającego, natomiast sprawi że, większa ilość sprzętu będzie 

spełniała wymagania Zamawiającego, co za tym idzie Zamawiający będzie mógł otrzymać 

oferty bardziej konkurencyjne pod względem cenowym. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza urządzenia o wadze do 1,74 kg.  

Jednocześnie zmienia brzmienie tabeli: 1. Komputer przenośny 15,6 cala – Zestaw 1 – 38 szt. 

oraz 2. Komputer przenośny 15,6 cala – Zestaw 2 – 4 szt. załącznik nr 1a do SWZ z zapisu: 



 

„Waga z baterią nie powinna przekraczać 1,7 kg” na zapis „Waga z baterią nie powinna 

przekraczać 1,74 kg”. 

 

Pytanie nr 7 (dotyczy Zadanie 1 - Komputer przenośny typu mobilna stacja graficzna – 14 szt.)  

Zamawiający wymaga aby waga laptopa nie przekraczała 2kg. Wg naszej wiedzy nie istnieje 

na rynku rozwiązanie które spełniało by wymagania Zamawiającego. Mobilne stacje graficzne 

charakteryzują zdecydowanie większą waga niż wymagane 2kg. Czy zamawiający dopuści 

rozwiązanie o wadze 2,76 kg. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza urządzenia o wadze do 2,76 kg.  

Jednocześnie zmienia brzmienie tabeli:.3. Komputer przenośny typu mobilna stacja graficzna 

– 14 szt. załącznik nr 1a do SWZ z zapisu: „Waga z baterią nie powinna przekraczać 2 kg”  

na zapis „Waga z baterią nie powinna przekraczać 2,76 kg”. 

 

Pytanie nr 8 (dotyczy Komputer przenośny 13,3 cala – 1 szt.)  

Zamawiający wymaga aby laptop posiadał baterię 6000mAh oraz był wyposażony w czytnik 

kart. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z baterią 3 komorową o pojemności 3950 mAh 

oraz bez czytnika kart. Zamawiający wymaga laptopa 13,3 cala o wadze poniżej 1,3 kg. 

Zdecydowana większość tego typu maszyn nie posiadają tak pojemnych baterii gdyż 

pojemność baterii znacząco wpływa na ich wagę. Czytnik kart pamięci coraz rzadziej jest 

dostępny w nowoczesnych rozwiązaniach. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza urządzenia z baterią 3 komorową o pojemności 

minimalnej 3950 mAh oraz bez czytnika kart. 

Jednocześnie zmienia brzmienie tabeli:.4. Komputer przenośny 13,3 cala – 1 szt. załącznik nr 

1a do SIWZ z zapisu: „Bateria Litowo-jonowa o pojemności min. 6000 mAh i posiadająca nie 

mniej niż 4 komory”  na zapis „Bateria Litowo-jonowa o pojemności min. 3950 mAh  

i posiadająca nie mniej niż 3 komory” oraz usuwa zapis „Czytnik kart pamięci - 1 szt.”  

 

Pytanie nr 9 

Ze względu na poważne utrudnienia w międzynarodowej wymianie handlowej spowodowanej 

pandemią choroby COVID-19, opóźnieniu ulegają dostawy sprzętu komputerowego i 

dostępność laptopów jest mocno ograniczona, należy brać pod uwagę sprzęt, który aktualnie 

jest dostępny w dystrybucji. 

W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści laptopy (pkt. 1 i 2) z procesorem, który 

uzyskuje w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 11 211punktów?. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza urządzenia z procesorem, który uzyskuje w teście 

Passmark CPU Mark wynik min.: 11211 punktów. 

Jednocześnie zmienia brzmienie tabeli: 1. Komputer przenośny 15,6 cala – Zestaw 1 – 38 szt. 

oraz 2. Komputer przenośny 15,6 cala – Zestaw 2 – 4 szt. załącznik nr 1a do SIWZ z zapisu: 



 

„Procesor klasy x86. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark 

wynik min.: 11220 punktów” na zapis „Procesor klasy x86. Zaoferowany procesor musi 

uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 11211 punktów”. 

 
Pytanie nr 10  

Czy Zamawiający w laptopach (pkt. 1 i 2) uzna za spełnienie parametru wagi – waga z baterią 

1,71 kg oraz w komputerze przenośnym typu mobilna stacja graficzna (pkt. 3) - waga z baterią 

2,15 kg?  

 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 6 i pytanie nr 7 powyżej. 
 
Pytanie nr 11:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w laptopach kamery internetowej  

o rozdzielczości 0,92 Mpix? Wartość 1.0 Mpix jest często zaokrągleniem rozdzielczości 0,92 

Mpix, a na stronach producentów laptopów w szczegółowych opisach parametrów jest to 

właśnie wartość 0,92 Mpix. 

 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 5 powyżej. 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź do SWZ stanowią jej 

integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia 

wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. W związku z powyższym 

Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji treści SWZ: 

 
Rozdział XXI ust.1 SWZ przyjmuje brzmienie: 

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym 

dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres  

30 dni tj. do dnia 21 października 2021 r.  

Rozdział XXII ust.1 SWZ przyjmuje brzmienie: 

1. Ofertę tj. Formularz Ofertowy oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których mowa  

w rozdziale XI SWZ należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej  

(tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu  

do dnia 22 września 2021 r. do godz. 9:00 
UWAGA!  

- Zgodnie z dokonanymi zmianami w systemie miniPortal, mechanizm szyfrowania  

i odszyfrowania ofert nie wymaga pobierania zewnętrznej aplikacji, ponieważ cały ten proces, 

zarówno dla Zamawiających jak i Wykonawców, ma miejsce bezpośrednio na stronie 

https://miniPortal.uzp.gov.pl  

- Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl odnaleźć 

postępowanie, w którym chce złożyć ofertę. Po wejściu w jego szczegóły odnajdzie przycisk 

umożliwiający szyfrowanie. System miniPortal automatycznie zapamiętuje, w którym 

https://miniportal.uzp.gov.pl/


 

postępowaniu Wykonawca zaszyfrował ofertę. Tak przygotowany plik należy przesłać przez 

formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. 

- Instrukcja obsługi miniPortalu znajduje się pod następującym linkiem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje  

 

Rozdział XXII ust.4 SWZ przyjmuje brzmienie: 

4. Oferty zostaną otwarte elektronicznie, poprzez miniPortal, zgodnie z procedurą ich składania,  

w siedzibie Krakowskiego Biura Festiwalowego, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, w dniu  

22 września 2021 r. o godzinie 10:00. 

 

 

Robert Rozciecha 

Zastępca Dyrektora ds. Wykonawczych 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
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