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Biuro Zakupów 
Dział Zakupów Technicznych 
 
00-222 Warszawa, ul. Sanguszki 1 

Warszawa, dn. 04.06.2020 r. 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
W związku z prowadzonym przez PWPW S.A. postępowaniem na zakup zestawów komputerowych, 
SIWZ nr NT-230-103/20 z dnia 26.05.2020 r. publikujemy odpowiedzi do przysłanych pytań do 
niniejszego postępowania: 
 
Pytanie 1. 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Specyfikacja techniczna sprzętu, IV.III. Drukarka 
Stawiając wymagania Zamawiający wyspecyfikował „dopuszczone modele”. 
Czy oznacza to, że Zamawiający oczekuje wyceny wyłącznie któregoś z podanych modeli, tj. Brother 
HL-L5100DN, OKI B432dn bądź EPSON M1180, czy też dopuści modele innych producentów, które 
spełnią podane w tabeli wymagania?  
 
Pytanie 2. 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Specyfikacja techniczna sprzętu, IV.V. Skaner płaski 
Stawiając wymagania Zamawiający wyspecyfikował „dopuszczone modele”. 
Czy oznacza to, że Zamawiający oczekuje wyceny wyłącznie któregoś z podanych modeli, tj. EPSON 
PERFECTION V19 bądź EPSON V370 czy też dopuści modele innych producentów, które spełnią 
podane w tabeli wymagania?  
 
Odpowiedź PWPW S.A.: 
Odpowiedź na pytanie 1 i 2: Zamawiający oczekuje wyceny wyłącznie któregoś z modeli opisanych 
jako „dopuszczone modele”. 
 
Pytanie 3. 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do poniższego postępowania Polskiej Marki Producenta 
Komputerów - PCS Solution. Nasza fabryka zaopatruje już sporą część polskiego rynku i  jak 
najbardziej spełnia wymagania jakościowe i funkcjonalne co do produkowanego szerokiego wachlarzu 
jednostek komputerowych podobnie jak wspomniane  Lenovo, Dell, Fujitsu. 
 
Odpowiedź PWPW S.A.: 
Zamawiający zaakceptuje tylko i wyłącznie oferty komputerów opisanych w specyfikacji technicznej 
sprzętu (Załącznik nr 1 do SIWZ) jako „dopuszczone modele”. 
 
Pytanie 4. 
Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ opisuje wymogi do:  IV.I. Zestaw komputerowy 
„DOPUSZCZONE MODELE: LENOVO THINKCENTRE M920s, HP ELITEDESK 800 G5, DELL  
OPTIPLEX 7070, FUJITSU D958 E94+ o parametrach minimalnych jak wg. Poniższej specyfikacji”.  
  
Czy wobec naturalnej zmiany produktowej, która spowodowana jest wprowadzeniem kolejnej generacji  
procesorów na rynek, Zamawiający dopuści urządzenie DELL OPTIPLEX 7080, spełniające wszystkie  
wymagania stawiane przez Zamawiającego? 
 
Odpowiedź PWPW S.A.: 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania modelu Optiplex 7080 z uwagi na to, że jest to nowy 
model, następca DELL 7070. 
W przypadku wyboru przez Zamawiającego (kierując się kryteriami wyboru oferty) modelu Optilex 7080, 
Zamawiający będzie prosił o dostarczenie 1 sztuki na testy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru innego modelu zaoferowanych komputerów, w przypadku 
negatywnego wyniku przeprowadzonych testów modelu DELL Optiplex 7080. 
 
 
 
 


