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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 nr 1 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania komputera AIO, którego obudowa 

(stand) posiada znacznie większy zakres pochyłu i regulacji w zakresie wysokości, kosztem 

czego zrezygnuje i wykreśli parametr dotyczący regulacji w poziomie (45mm lub 45 stopni)? 

Zapewni to wysoką ergonomię użytkowania oraz możliwość zaoferowania najnowszego 

rozwiązania wiodącego na rynku producenta. 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający dopuści w komputerach AIO możliwość zaoferowania zasilacza 

zewnętrznego i przyzna za niego wykonawcy punkty w kryterium oceny ofert w przypadku, 

gdy jego moc jest nie większa niż 180W? Aktualnie wszyscy producenci komputerów w 

oferowanych modelach AIO przeszli na zasilacze zewnętrzne, co jest związane z 

optymalizacją oraz normami dotyczącymi energooszczędności. Jedynym producentem, 

którego komputery AIO posiadają jeszcze zasilacze wbudowane jest firma HP (ale i ona w 

najnowszych modelach wprowadza zasilacze zewnętrzne). Tak postawione wymaganie 

ogranicza więc możliwość zaoferowania komputerów AIO tylko do jednego producenta - 

firmy HP. 

 

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, 

w Rozdziale I SIWZ zmienia brzmienie pkt 12.1. Lp. 2 na następujące:  

 

Moc zasilacza (Mz) 

dotyczy tylko PC AIO 

10 

Wykonawca otrzyma 10 pkt jeżeli zaoferuje komputery 

AIO z zasilaczem wewnętrznym lub zewnętrznym, o mocy 

nie większej niż 180W lub 0 pkt jeżeli zaoferuje komputery 

AIO z zasilaczem o większej mocy.  

 

oraz w Rozdziale II SIWZ, tabela: Komputery PC klasy AIO – 171 szt., Cecha: 

Obudowa, zmienia brzmienie kolumny: Wymagane parametry techniczne na 



 
 

następujące: 

 

 

Pytanie nr 3 
Czy zamawiający przyzna 10 punktów, jeżeli komputery AIO pozytywnie przeszły testy 

zgodnie z normą MIL-STD-810G według metod: wysoka temperatura, niska temperatura? W 

warunkach biurowych zapylenie nie występuje. 

  

Odpowiedź: Na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiający, w Rozdziale I SIWZ, zmienia 

brzmienie pkt 12.1. Lp. 4 na następujące:  

 

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 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 nr 4 

Czy zamawiający dopuści, aby porty USB w AIO do których podłączona jest klawiatura i 

mysz były portami USB 2.0, a tym samym dopuści możliwość zaoferowania komputera AIO 

wyposażonego w 3 porty USB 3.1 typ A i jeden port USB 3.1 typ C? 

 

Odpowiedź: 

Na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiający w Rozdziale II SIWZ, tabela: Komputery 

PC klasy AIO – 171 szt., Cecha: Porty, zmienia brzmienie kolumny: Wymagane 

parametry techniczne na następujące: 

 

Obudowa Typu All-in-One zintegrowana z monitorem w przedziale 21”-24”. 

Demontaż standu musi odbywać się bez użycia narzędzi, mocowanie standu 

opatrzone w przycisk zwalniający. Demontaż tylnej pokrywy musi odbywać 

się również bez użycia narzędzi, nie dopuszcza się stosowania śrub 

motylkowych, radełkowych czy zwykłych wkrętów.  

Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym 

numerem seryjnym umieszonym na obudowie oraz musi być wpisany na 

stałe w BIOS. 

Zasilacz wewnętrzny lub zewnętrzny, o mocy max. 200W pracujący w sieci 

230V 50/60Hz prądu zmiennego. 

Obudowa musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z 

oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym. 

Wymagania funkcjonalności stand’u : 

- zakres pochyłu minimum 20 stopni, przód -3 , tył 17 stopni, 

- regulacja wysokości w pionie minimum 10cm, 

- regulacja w poziomie 45mm lub 45 stopni 

Porty Min. ilość wbudowanych wolnych portów do wykorzystania przez 

użytkownika:  

2xUSB 3.1  

1x USB 3.1 type C 

2x USB 2.0 lub nowszy (dopuszcza się zajęcie 2 portów przez klawiaturę, 



 
 

 

Pytanie nr 5 
Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania komputera AIO z dyskiem twardym 

wyposażonym w partycję recovery, która umożliwia zresetowanie systemu operacyjnego do 

ustawień fabrycznych oraz pobranie i instalację systemu wraz ze sterownikami za pomocą 

łącza internetowego (rowiązanie Cloudowe) w przypadku awarii? 

 

Odpowiedź: 

Na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiający w Rozdziale II SIWZ, tabela: Komputery 

PC klasy AIO – 171 szt., Cecha: Dysk twardy SSD, zmienia brzmienie kolumny: 

Wymagane parametry techniczne na następujące: 

 

 

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiający: 

 

- w Rozdziale II SIWZ, tabela: Komputery PC klasy AIO – 171 szt.,  wykreśla zapis: 

 

- zmienia treść Formularza oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma – 

Formularz oferty po zmianach;  

- zmienia treść Rozdziału III – Wzór umowy ( w § 1 ust. 5), zgodnie z załącznikiem nr 2 

do niniejszego pisma – Wzór umowy po zmianach. 

 

- Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców w pkt 10 – Miejsce oraz termin składania i 

otwarcia ofert, w ppkt 10.1. wprowadza datę 30.10.2020r. 

 

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

 

        

Z poważaniem 

 
                    

Marta Pietrzak 

     Dyrektor  

  Biura Zamówień Publicznych 

           Centrali KRUS 
 

mysz), 

1xRJ45, 

1x DisplayPort lub HDMI,  

1x audio out i 1x audio in (zamiast dwóch portów audio możliwe jest 

zastosowanie portu audio combo)  

Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania 

konwerterów, przejściówek itp. Wszystkie porty wyprowadzone na zewnątrz 

obudowy. 

Dysk twardy SSD Min. 256GB zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie 

systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po 

awarii. Jako rozwiązanie równoważne do partycji RECOVERY zamawiający 

dopuszcza pendrive recovery lub rozwiązanie Cloudowe. 

Napęd optyczny Napęd DVD lub DVDRW. 


