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Warszawa, 2020-11-05 
 

WIF.261.5.2020 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę komputerów, (WIF.261.5.2020). 
 

 
Odpowiedź Zamawiającego 

w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu na dostawę komputerów, (WIF.261.5.2020) 

 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień, w związku z 
pytaniami Wykonawców, dotyczących SIWZ oraz informuję, że dokonano 
następującej modyfikacji SIWZ w postępowaniu jw. 
 

Pytanie 1.  

Czy Zamawiający dopuści komputery przenośne z procesorem: czterordzeniowym, 
ośmiowątkowym, o taktowaniu 1,7GHz, o współczynniku TDP 45W i wydajności 
potwierdzonej oceną CPU (Passmark CPU Mark) na min. 6870 punktów zgodnie z 
tabelą wyników rankingu CPU Benchmarks? Z uwagi, że przedmiotem zamówienia są 
notebooki wyposażone w bardzo wydajne procesory, krąg tych spełniających 
wymagania Zamawiającego jest bardzo wąski. W obecnej sytuacji spełnia je procesor 
konsumencki, tj. Intel i5-1035G1 taktowany niską częstotliwością bazową 1.0GHz i z 
możliwością pracy w trybie turbo prawie 4-krotnie wyższą. Pozytywna odpowiedź na 
zadane pytanie, pozwoli wykonawcom zaoferować sprzęt typowy do zastosowań 
biznesowych, wyposażony również w bardzo wydajne procesory np. Intel Core i5, 
najnowszej, 10-tej generacji. Procesory te cechuje wyższa częstotliwość bazowa, stąd 
rzadziej mamy do czynienia z pracą w trybie turbo, w codziennym użytkowaniu. W 
związku z obecnie panującą sytuacją epidemiologiczną i bardzo ograniczoną 
dostępnością sprzętu informatycznego i komponentów, prosimy o zaakceptowanie 
proponowanych parametrów.  
Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmiany SIWZ w zakresie wymagania minimalnego dla 
komputerów przenośnych opisanych w pkt. 2.3. Rozdział 2 SIWZ, w związku z 
powyższym: 

1) Rozdział 2 pkt. 2.3. Tabela pozycja „Procesor”,  
2) Załącznik nr 11 do SIWZ tj. Informacja o oferowanych urządzeniach pkt. 3  

Tabela pozycja „Procesor”, 
 

otrzymują następujące brzmienie, poniżej: 
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Pytanie 2. 

Czy Zamawiający dopuści monitory LCD z przekątną ekranu 23,8” zamiast 
wymaganych 24”? Ekrany wielkości określanej jako 24” mają rzeczywisty obszar 
widzenia wynoszący dokładnie 23,8”. Stąd zwracamy się z prośbą zaakceptowania 
wielkości zaproponowanego przez nas parametru. 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuści monitory 23,8 cala, które w informacjach handlowych 
nazywane są „24 cale” i tak też rozumie ten parametr Zamawiający.   
 
 

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców  
i stanowią integralną część SIWZ.   

 

 

 

  Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 

 
 
 
 /-/    Tomasz Schweitzer 1 

 

                                                 
1 Podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym. 

2. Procesor  1 procesor min. czterordzeniowy, ośmiowątkowy, 
taktowanie min 1,0 GHz, o współczynniku TDP poniżej 30 W 

 wydajność potwierdzona oceną CPU (Passmark CPU 
Mark) min 6870 punktów zgodnie z tabelą wyników 
rankingu CPU Benchmarks dostępną na stronie: 
(https://www.cpubenchmark.net/laptop.html), tabela z 
dnia ogłoszenia przetargu stanowi załącznik nr 12 do SIWZ. 
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