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WSZYSCY WYKONAWCY 
 

O D P O W I E D Ź  NR 2 
na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 29-30.04.2019 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie 
zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w 
trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa sprzętu IT do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach 
projektu „Akademia agrobiznesu”. 

Treść wspomnianych próśb jest następująca: 

1. Czy dopuszczą Państwo  2xUSB 3.0 i 2xUSB 2.0 na przodzie obudowy? 
 
2. W specyfikacji podwójnie Państwo wpisali Bluetooth i czytnik kart pamięci, 
 Czy rzeczywiście tyle wymagają Państwo, bo zabraknie złączy USB na płycie. 
- bezprzewodowa karta sieciowa 802.11ac+BT 
- bluetooth 
- czytnik kart pamięci 
- czytnik kart pamięci. 
 
3. Zamawiający w pozycjach Dział III 2. Komputer przenośny – 1a, oraz Dział IV 2. Komputer przenośny – 1a opisał: 
Procesor czterordzeniowy ośmiowątkowy o częstotliwości 3,90 GHz i 9 MB Cache uzyskujący w teście PassMark  
wynik minimum 8180 punktów z dnia 23.04.2019 r. do weryfikacji na stronie:  
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  
Wykonawca pragnie zaznaczyć, że opisany procesor nie istnieje. Nie ma na rynku procesorów posiadających 
odpowiednią ilość rdzeni i wątków połączoną z tak wysokim taktowaniem oraz ilością pamięci cache. 
Wykonawca zwraca się zatem z prośbą o dopuszczenie procesora posiadającego cztery rdzenie, osiem wątków, 
częstotliwość maksymalną 4,0 GHz oraz 8MB Cache uzyskujący w teście PassMark wynik 8180 punktów. 
 
4. Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający w pozycjach Dział III 2. Komputer przenośny – 1a, oraz 
Dział IV 2. Komputer przenośny – 1a opisując procesor i wymagając częstotliwość 3,9 GHz ma na myśli 
częstotliwość bazową procesora, czy maksymalne taktowanie możliwe do osiągnięcia przez procesor? Wykonawca 
pragnie zaznaczyć, że nie występują w laptopach procesory posiadające taktowanie bazowe na wymaganym przez 
Zamawiającego poziomie. 
 
5. Zamawiający w pozycjach Dział III 2. Komputer przenośny – 1a, oraz Dział IV 2. Komputer przenośny – 1a 
wymaga Wbudowanego napędu DVD+/-RW. W związku z ograniczoną ilością producentów oferujących 
konfigurację spełniające wymagania Zamawiającego (przy uwzględnieniu pozostałych zapisów specyfikacji) 
Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie jako równoważnego zewnętrznego napędu DVD+/-RW 
podłączanego poprzez port USB. 



 

  

 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza złącza: 2xUSB 3.0 i 2xUSB 2.0 na przodzie obudowy. 
 
Ad. 2. Zamawiający wymaga jednego czytnika kart pamięci i jednego modułu bluetooth. 
 
Ad. 3. Zamawiający dopuszcza procesor o częstotliwości w zakresie 1,6 GHz - 3,90 GHz i 6 MB Cache uzyskujący 
w teście PassMark wynik minimum 8180 punktów z dnia 23.04.2019 r. do weryfikacji na stronie:  
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php oraz procesor o częstotliwości w zakresie 1,8 GHz – 4,0 GHz i 8 MB 
Cache uzyskujący w teście PassMark wynik minimum 8180 punktów z dnia 23.04.2019 r. do weryfikacji na stronie:  
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 
 
Ad. 4. Zamawiający w pozycjach Dział III 2. Komputer przenośny – 1a oraz Dział IV 2. Komputer przenośny – 1a 
wymaga procesora działającego w zakresie częstotliwości 1,6 GHz - 3,90 GHz uzyskujący w teście PassMark 
wynik minimum 8180 punktów z dnia 23.04.2019 r. do weryfikacji na stronie:  
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  
 
Ad. 5. Zamawiający dopuszcza napęd zewnętrzny podłączany przez port USB. 

Zamawiający 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

	O D P O W I E D Ź  NR 2
	na zapytania w sprawie SIWZ

