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Wyjaśnienie treści siwz 

DZP-2621-5/2016 

„Dostawa wraz z obsługą serwisową sprzętu komputerowego (notebooki, PC, Monitory, 

osprzęt komputerowy na potrzeby ZNiO” 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z dnia 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela 

odpowiedzi na zadane pytania do treści SIWZ.  

      

Pytanie 1 
W punkcie 1.1 Notebook 13”  Pozycja Procesor zamawiający wymaga: Co najmniej 2 rdzenie, co 

najmniej 4 wątków, pojemność pamięci cache co najmniej 4 MB, z pełną wirtualizacją, 

technologią ochrony tożsamości, monitorowania chłodzenia, wykonany w litografii maksymalnie 

14 nm. Uzyskujący w teście PassMark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/) co najmniej  

3900 pkt. 

Czy zamawiający dopuści procesor z pojemnością pamięci cache 3 MB. Procesor w testach 

(http://www.cpubenchmark.net/) osiąga 3903 pkt. 

 Odpowiedź 

 W PUNKCIE 1.1 NOTEBOOK 13'' 

Zamawiający dopuszcza procesor z cache niższym o 1 MB niż wymagany ale z pozostałymi 

przymiotami bez zmian. 

 

 Pytanie 2 

Pozycja Karta graficzna zamawiający wymaga: 

Kartę uzyskującą w testach VideocardBenchmarks PassMark -G3D Mark co najmniej 779 pkt. 

(http://www.videocardbenchmark.net/). 

Czy zamawiający dopuści kartę graficzną osiągającą 776 pkt. 

(http://www.videocardbenchmark.net/) 

 Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza kartę graficzną osiągającą o 3 punktów cpubenchmark.net niższej niż 

wymagany ale z pozostałymi przymiotami bez zmian (zmiana taka nie wpływa znacząco na 

jakość urządzenia) 

 

 Pytanie 3 

W punkcie 1.2 Notebook 14”  Pozycja Procesor zamawiający wymaga: Co najmniej 2 rdzenie, co 

najmniej 4 wątków, pojemność pamięci cache co  najmniej 4 MB, z pełną wirtualizacją, 

technologią ochrony tożsamości,  monitorowania chłodzenia, wykonany w litografii maksymalnie 

14 nm. Uzyskujący w teście PassMark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/)  co najmniej 

4329 pkt. 

Czy zamawiający dopuszcza procesor osiągający w testach (http://www.cpubenchmark.net/) 4323 

pkt.? 

Odpowiedź 

W PUNKCIE 1.2 NOTEBOOK 14'' 
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Zamawiający dopuszcza procesor o ocenie o 6 punktów cpubenchmark.net niższej niż wymagany ale z 

pozostałymi przymiotami bez zmian (zmiana taka nie wpływa znacząco na jakość urządzenia). 

 

Pytanie 4 

W punkcie 1.3 Notebook 15”  Pozycja Procesor zamawiający wymaga: Co najmniej 2 rdzenie, co 

najmniej 4 wątków, pojemność pamięci cache co  najmniej 3 MB, z pełną wirtualizacją, technologią 

ochrony tożsamości,  monitorowania chłodzenia, wykonany w litografii maksymalnie 14 nm. 

Uzyskujący w teście PassMark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/) co  najmniej  4338 pkt. 

Czy zamawiający dopuszcza procesor osiągający w testach (http://www.cpubenchmark.net/) 4328 pkt.? 

Odpowiedź 

W PUNKCIE 1.3 NOTEBOOK 15'' 

Zamawiający dopuszcza procesor o ocenie o 10 punktów cpubenchmark.net niższej niż wymagany ale z 

pozostałymi przymiotami bez zmian (zmiana taka nie wpływa znacząco na jakość urządzenia). 

 

Pytanie 5 

W punkcie 3 – 3.1 Monitor TN Pozycja Złącza  zamawiający wymaga: Min 1xVGA, min. 1xDVI-D, min. 

1xHDCP 

Czy zamawiający dopuszcza Monitor TN posiadający złącza: 

1xVGA, 1xDVI-D, 1xHDMI 

Odpowiedź 

W PUNKCIE 3.1 MONITOR TN Nastąpiła pomyłka pisarska - powinno być: 

Min 1xVGA, min. 1xDVI-D, min. 1xHDMI tym samym zamawiający dopuszcza Monitor TN 

posiadający złącza 1xVGA, 1xDVI-D, 1xHDMI 

 

Pytanie 6 

Dotyczy Notebook 13” (pkt. 1.1) 

Z wiedzy jaką posiadamy na rynku nie istnieje model notebooka spełniający wszystkie wymagania 

stawiane przez Zmawiającego w SIWZ.  

1. Czy w związku z tym zamawiający wyrazi zgodę na zmianę punktacji testu 

VideocardBenchmarks PassMark –G3D Mark dla karty graficznej na wynik min. 559 pkt. co 

pozwoli zaoferować komputer z procesorem piątej generacji i zintegrowaną karta graficzną  Intel 

HD 5500? 

2. Zwracamy się również z prośba o zmianę zapisów dotyczących wymaganych złączy: 

obecnie wymagane: 

Złącza 

 

DisplayPort 

VGA 

USB 3.0 (minimum 2 szt) 

Kensington 

 zmiana na: 

Złącza 

 

mini DisplayPort 

USB 3.0 (minimum 2 szt) 

Kensington 

 

 lub 

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie odpowiednich konwerterów zewnętrznych z mini DisplayPorta 

na DisplayPort i VGA w celu osiągnięcia wymaganych złaczy? 

  

Odpowiedź 

1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymaganego poziomu oceny wydajności 

VideocardBenchmarks z poziomu 776 punktów do poziomu 559 punktów (ze względu na znaczącą 

zmianę o 28%). 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów dotyczących wymaganych złączy 

 

Pytanie 7:  
Dotyczy Notebook 15,6” (pkt. 1.3) 



 

 

 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie notebooka z matrycą TFT SVA, która charakteryzuje się 

szybszym czasem reakcji w porównaniu z matryca IPS? 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie dopuści zaoferowania notebooka z matrycą TFT SVA 

 

Pytanie 8: 

Dotyczy Stacja Robocza - Standard (pkt. 1.4) 

Czy Zamawiający dopuści dla procesora TDP 84 oraz zmianę punktacji testu PassMark CPU Mark na 

min. 6621 pkt.? Należy zauważyć, że punktacja PassMark CPU Mark ulega codziennie zmianom, a 

zmiana tych parametrów pozwoli zaoferować procesor klasy i5-. 

Odpowiedź: 

W Punkcie 1.4 Stacja Robocza Standard: Zamawiający nie dopuszcza zmiany wymagań wobec procesora 

pod względem wydzielanego ciepła z TDP 50 do TDP 84 (ze względu na znaczącą zmianę o 68%). 

Zamawiający dopuszcza procesor o ocenie o 3 punkty cpubenchmark.net niższej niż wymagany ale z 

pozostałymi przymiotami bez zmian (zmiana taka nie wpływa znacząco na wydajność urządzenia). 

 

 

 

 Mając powyższe na uwadze Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. 

Aktualnie tj. od dnia dzisiejszego termin obowiązujący jako termin składania ofert przetargowych to 

12.04.2016 r. do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert przetargowych to 12.04.2016 r. godz. 10:30. 

Miejsce składania i otwarcia ofert przetargowych pozostaje bez zmian. 

 

 

 

 

 

Zatwierdził: 

 

Dyrektor ZNiO dr Adolf Juzwenko 

 
 


