
 
 

 

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

CENTRALA 

Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa 

Centrala tel. (0-22) 592-65-90; fax 592-66-50 

 

0000-ZP.261.34.2020                                   Warszawa, dnia   19.10.2020r.  

 

Do wszystkich Wykonawców, 

którzy pobrali SIWZ 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup urządzeń 

komputerowych. 

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala informuje, że Wykonawca zwrócił 

się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

  

Pytanie 1 (dot. komputerów AIO) 

Parametr ”Obudowa”: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nowoczesnego, 

energooszczędnego zewnętrznego zasilacza, którego moc jest wystarczająca do zasilenia 

zaoferowanej konfiguracji to jest 135W oraz sprawności 89% oraz zmodyfikuje jednocześnie 

kryterium oceny ofert  „Moc zasilacza wewnętrznego (Mz)” w taki sposób, aby 10 punktów 

było przyznawane również dla zasilacza zewnętrznego (wykreślenie z opisu słowa 

„wewnętrznym”)? 

 

Odpowiedź: 

Zmawiający podtrzymuje wymagania SIWZ. 

 

Pytanie 2 (dot. komputerów AIO) 

Kryterium oceny ofert Testy MIL (Tmil): Zamawiający przyznaje 10 punktów za 

zaoferowanie komputerów, które pozytywnie przeszły testy zgodnie z normą MIL-STD-

810G co najmniej według metod: wysoka temperatura, niska temperatura, wysokie zapylenie. 

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający przyzna 10 punktów również w przypadku 

zaoferowania komputerów, które przeszły testy zgodnie z normą MIL-STD-810H. Norma 

MIL-STD-810H jest normą nowszą i zastąpiła MIL-STD-810G (informacja ta znajduje się na 

pierwszej stronie normy) w związku z czym najnowsze modele komputerów dostępne na 

rynku testowane są już zgodnie z nową normą MIL-STD-810H. 

 

Odpowiedź: Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp” 

Zamawiający dokonuje następującej zmiany SIWZ: 

zmienia brzmienie pkt 12.1. Lp. 4 na następujące:  

 

4.  
Testy MIL (Tmil) 

dotyczy tylko PC AIO 

10 

Wykonawca otrzyma 10 pkt jeżeli zaoferuje komputery AIO, 

które pozytywnie przeszły testy zgodnie z normą MIL-STD-

810G lub MIL-STD-810H, co najmniej według metod: wysoka 

temperatura, niska temperatura, wysokie zapylenie i dołączy 

oświadczenie producenta komputera o pozytywnym przejściu 

ww. testów  lub 0 pkt, jeżeli zakres będzie mniejszy i/lub inny 

niż określony w ww. normie. 

 

 



 
 

Pytanie 3 (dot. komputerów AIO) 

Parametr „Obudowa”: Czy Zamawiający wobec faktu, że ergonomia pracy z komputerem 

typu AiO umożliwia regulację zakresu w poziomie poprzez prawidłowe ustawienie jego 

stopy, zrezygnuje z wymagania, które brzmi „regulacja w poziomie 45mm lub 45 stopni”? 

 Odpowiedź: 

Zmawiający podtrzymuje wymagania SIWZ. 

 

Pytanie 4 (dot. laptopów) 

Parametr „Porty”: W związku z wprowadzeniem standardu USB 3.2 Gen 1 i Gen 2 oraz coraz 

bardziej powszechnym stosowaniem w urządzeniach złączy typu USB-C nie występują 

aktualnie na rynku notebooki 14” spełniające pozostałe wymagania i posiadające 

jednocześnie tak dużą liczbę złącz USB Typ 2 (producenci zmniejszają ich liczbę 

wprowadzając większą ilość złączy Typ C). Zwracamy się więc z pytaniem, czy Zamawiający 

dopuści możliwość zaoferowania notebooków z portami 2x USB 3.2 Typ A oraz 2x USB 3.2 

Typ-C? 

Odpowiedź: 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp Zamawiający dokonuje 

następującej zmiany SIWZ: 

W Rozdziale II SIWZ, tabela: Laptopy – 20 szt., Cecha: Porty,  w kolumnie Wymagane 

parametry techniczne zmienia wymagania na następujące: 
 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zmienia SIWZ w ten sposób, że w Rozdziale I - 

Instrukcja dla Wykonawców w pkt 10 – Miejsce oraz termin składania i otwarcia 

ofert, w ppkt 10.1. wprowadza datę 26.10.2020r. 

 

Godziny składania i otwarcia ofert wskazane w SIWZ pozostają bez zmian.  

        

Z poważaniem 

 

                   Marta Pietrzak 

     Dyrektor  

  Biura Zamówień Publicznych 

           Centrali KRUS 
 

 

 
 
 

Porty Wbudowane:  

min. 2x USB 3.1 Type A lub nowsze 

min. 1x USB 3.1 type C lub nowszy 

1x HDMI/miniHDMI lub 1x Displayport/miniDisplayport 

1x audio combo.  

Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku 
stosowania konwerterów, przejściówek itp. Wszystkie porty 
wyprowadzone na zewnątrz obudowy. 


