
 
 

 
 

 
Fałków, dn.24.04.2020r 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
Do zapytania ofertowego ZP.271.1.2020.1.POPC 

pn. „Zakup i dostawa 20 sztuk laptopów dla Gminy Fałków w ramach projektu „Zdalna Szkoła” 
 

 
Pytanie 1 

Analizując zapisy SIWZ w przedmiotowym postepowaniu dotyczące wymaganych portów zwracamy uwagę, że 

bezwzględne wymaganie RJ-45 jako portu wbudowanego stoi w sprzeczności z charakterem pracy jaki przypisany jest 

do współczesnych jednostek komputerowych jakimi są notebooki/laptopy a mianowicie do mobilności.  Obecnie coraz 

więcej producentów projektuje swoje przenośne komputery tak, aby sprostać potrzebom użytkowników którzy 

mobilność stawiają na pierwszym miejscu oczekując stałego polaczenia z siecią (w znakomitej większości przypadków 

bezprzewodową) zaś jedynym polaczeniem kablowym w przypadku notebooka pozostaje podłączenie zasilania. Ze 

względu na ten fakt wielu producentów proponuje w swoich notebookach przede wszystkim możliwość szybkiej 

łączności bezprzewodowej natomiast podłączenie po kablu do sieci z wykorzystaniem przestarzałego konektora tj. 

wtyczki RJ 45 traktuje jako opcje, która może być realizowana za pośrednictwem adapterów. Dodatkowo odnosząc się 

do rekomendacji Ministerstwa Cyfryzacji na zakup komputerow do szkol  cytuje:  

Łączność Port 1Gbit LAN, wbudowane WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 

zwracamy uwagę ze ten trend został przez Ministerstwo dostrzeżony zaś publikowana specyfikacja która ma umożliwić 

zakup możliwie jak największej ilości profesjonalnego sprzętu przy NIE OGRANICZANIU KONKURENCJI żadnego z 

producentów dopuszcza użycie adaptera umożliwiającego wyprowadzenie portu  1Gbit LAN. 

Biorąc pod uwagę powyższe zwracamy się z prośba o dopuszczenie produktów producentów którzy oferują łączność 

bezprzewodową, natomiast port RJ45 realizowany jest za pomocą dedykowanego adaptera dostarczanego z każdą 

jednostką zapewniając tym samym dostępność 1Gbit LAN zgodnie z wymaganiami SIWZ 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby sprzęt będący przedmiotem zamówienia, posiadał na stałe wbudowany port 

RJ45 i nie wyraża zgody na stosowanie do tego celu adaptera. Obecnie łączność przewodowa LAN jest jeszcze często 

stosowana, w szczególności w pracowniach szkolnych w Gminie Fałków. Zastosowanie adaptera wymagałoby 

wykorzystania innego portu - USB, których ilość Zamawiający dopuścił na minimalnym poziomie(co najmniej 2. 

Ponadto według wiedzy zamawiającego, każdy producent laptopów w swojej ofercie posiada sprzęt posiadający 

wbudowany port LAN, w związku z powyższym nie może być mowy o jakimkolwiek ograniczeniu konkurencji. 

 
 /-/ Henryk Konieczny 

                                                                                                                                        Wójt Gminy Fałków 


