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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 214 000 EURO 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa laptopów na potrzeby Laboratorium Optoelektroniki 

i Techniki Laserowej Politechniki Lubelskiej 

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 

Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 38 ustawy Pzp, dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie 

odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania treści SIWZ zapytanie bez ujawniania jego źródła w następującym 

zakresie: 

 
Pytanie 1: 

W punkcie 4. Warunki gwarancji Zamawiający zawarł wymóg pozostawienia w razie awarii urządzenia dysków twardych 

u Zamawiającego. Urządzenie, które chcemy zaproponować posiada dysk SSD trwale wlutowany w płytę główną przez 

producenta. Jego wymontowanie na potrzeby serwisowe jest niemożliwe. Prosimy o wykreślenie tego zapisu. 

W związku z powyższym prosimy również o zmianę zapisu w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym 

interfejsu dysku SSD – wykreślenie wymaganego złącza M.2 PCIe. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie i dokonuje niezbędnych modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 
Pytanie 2: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie w notebookach systemu operacyjnego Apple MacOS zamiast Microsoft 

Windows 10 Pro? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia dopuszcza rozwiązania równoważne w 
zakresie systemów operacyjnych, w tym także wskazany. 
 
 
W związku z powyższym dokonuje się następujących modyfikacji SIWZ: 

1. W pkt 4 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego zał. do SIWZ dodaje się zapis: 
W przypadku braku możliwości wymontowania dysku Zamawiający dopuszcza naprawę serwisową bez wymontowania 
dysku. 

2. W zakresie wymogów zawartych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia dla dysku twardego: 
Obecnie jest: 
Dysk SSD M.2 PCIe o pojemności minimum 1000 GB 
Powinno być: 
Dysk SSD o pojemności minimum 1000 GB 
 

Dokonana modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści 

niniejszego pisma. Odmienne uregulowania zawarte w SIWZ stają się nieobowiązujące. Pozostałe zapisy SIWZ 

i załączników do SIWZ pozostają bez zmian. Modyfikacja nie wprowadza zmian w ogłoszeniu o zamówieniu. 
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