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Rzecznik Finansowy informuje, że w zapytaniu ofertowym WAF-ZLA.281.67.2022 na zakup 25 laptopów 

wpłynęły zapytania następującej treści: 

 
 

 

1. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dostawy Wyposażenia:  

- Wymagana torba dedykowana do rozmiaru oferowanego laptopa 

- Wymagana mysz laserowa bezprzewodowa działająca w standardzie radiowym lub w standardzie 

Bluetooth 

- Wymagany kabel zasilający (zasilacz) 

 Proszę o wyjaśnienie, czy powyższe akcesoria muszą pochodzić od tego samego producenta co laptop? 

  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Akcesoria jak torba oraz mysz nie muszą pochodzić od tego samego producenta co laptop. Natomiast kabel 

zasilający musi być od producenta laptopa umożliwiający jego ładowanie.  

 

2. Zamawiający w Zapytaniu określa długość gwarancji na 36 miesięcy NBD.  Czy ten zapis tyczy się tylko 

komputera czy także torby, myszki i klawiatury? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Gwarancja 36 miesięcy NBD dotyczy laptopa  

 

3. Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,  nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego 

nigdy wcześniej na innym urządzeniu. 

 

4. Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe    było fabrycznie zainstalowane przez 

producenta komputera? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Nie, Zamawiający nie wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez 

producenta komputera 

 

5. Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi 

atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami 

COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą 
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uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną  

w zależności od dostarczanej wersji? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi 

atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA 

(Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania 

oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji. 

 

6. Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 

programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości 

co do jego legalności? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 

programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego 

legalności. 

 

7. Zamawiający oczekuje gwarancji z czasem reakcji NBD (Next Business Day). Czy Zamawiający 

dopuści gwarancję Basic On Site?  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza gwarancję Basic On Site. 

 

8. Przedmiot zamówienia zamawiający określił parametry wymagane procesora: Minimum 

czterordzeniowy, ośmiowątkowy procesor z obsługą instrukcji 64 bit, który uzyskał minimum 6000 

pkt. w rankingu na stronie https://www.cpubenchmark.net Generacja procesora nie starsza niż 2 

lata (architektura ZEN w przypadku procesorów AMD lub co najmniej 10 generacja w przypadku 

procesorów Intel).  

Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza procesor Intel Core i3-1115G4 @ 3,00 GHz (wynik 

testu na stronie https://www.cpubenchmark.net na dzień 16.03.2022 - 6313 pkt.). 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza modela procesora Intel Core i3-1115G4 ze względu na brak zapełnionych 

wymagań procesora minimum czterordzeniowego i ośmiowątkowego 

 


