
Pytanie 1. 
Specyfikacja komputera przenośnego jednoznacznie wskazuje na konkretny procesor: 
mianowicie jest to Intel i7-10510u@1,8 GHz 
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/196449/intel-core-i7-10510u-processor-
8m-cache-up-to-4-90-ghz.html 
  
Potwierdzają to wartości konkretnych parametrów technicznych procesora, które zostały 
opublikowane w wymaganiach Zamawiającego 
  
Zgodnie z przyjętym standardem opisu głównych parametrów sprzętu komputerowego (wytyczne 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych), w tym opisu procesora przyjęto w zamówieniach 
publicznych określenie wydajności procesora poprzez wydajność określoną benchmarkiem, 
np. https://www.cpubenchmark.net. 
  
Aktualny opis wymagań dla procesowa uniemożliwia złożenie oferty na rozwiązaniu równoważnym. 
Zwracamy się zatem do Zamawiającego o utrzymanie konkurencyjności postępowania 
przetargowego i wprowadzenie niezbędnych zmian do opisu wymagań dla procesora. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dopuszcza sprzęt o równoważnych lub lepszych 
parametrach podanych w specyfikacji. Na rynku dostępnych jest przynajmniej kilka modeli 
procesora spełniający powyższe kryteria, stąd nie zachodzi  utrudnienie konkurencyjności.  
 
 
Pytanie 2. 
Specyfikacja komputera przenośnego jednoznacznie wskazuje na konkretny model karty graficznej: 
mianowicie jest to nVidia Goforce MX 250, co potwierdzają zapisy 
https://technical.city/en/video/GeForce-MX250-vs-Radeon-RX-640 
a szczególnie: 

 · karta graficzna – Jednostki rasteryzujące – min. 16, 
 · karta graficzna – częstotliwość rdzenia 1582Mhz lub więcej 

które jednoznacznie wskazują na NVidia MX250. 
  
Częstotliwość rdzenia o wartości 1582Mhz (jest to wartość w tzw. booscie) jednoznacznie to 
potwierdza.  Parametr w przypadku notebooka nieistotny, ponieważ samo taktowanie rdzenia nie 
wpływa bezpośrednio na wydajność i zapis ma na celu ograniczenie konkurencyjności. 
  
Zgodnie z przyjętym standardem opisu głównych parametrów sprzętu komputerowego (wytyczne 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych), w tym opisu procesora przyjęto w zamówieniach 
publicznych określenie wydajności procesora poprzez wydajność określoną benchmarkiem, 
np. https://www.cpubenchmark.net. 
  
Aktualny opis wymagań dla karty graficznej uniemożliwia złożenie oferty na rozwiązaniu 
równoważnym. 
Zwracamy się zatem do Zamawiającego o utrzymanie konkurencyjności postępowania 
przetargowego i wprowadzenie niezbędnych zmian do opisu wymagań dla karty graficznej. 
  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dopuszcza sprzęt o równoważnych lub lepszych 
parametrach podanych w specyfikacji. Na rynku dostępnych jest przynajmniej kilka modeli karty 
graficznej spełniającej powyższe kryteria, stąd nie zachodzi  utrudnienie konkurencyjności.  
 
Pytanie 3. 



Zwracamy się o dopuszczenie komputera przenośnego, którego waga nie przekracza 1,9 kg. Nie 
zmienia do ergonomii użytkowania, a niego większa waga wynika z zastosowania baterii o większej 
ilości komór i tym samym dłuższym czasie pracy na baterii. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dopuszcza sprzęt o wadze max. 1,7 kg.  Nie dopuszczamy 
odstępstw od specyfikacji. 
 
 
Pytanie 4. 
Jest to pytanie do odpowiedzi nr 2 z 22.01.2020r. 
Specyfikacja monitora (poz. 4) 

                   Dodatkowe złącza min. - 3x USB 3.0, 3x USB 2.0,  
                   Wbudowany hub USB,  

prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przez podane ilości oraz rodzaje portów USB tj. 3x USB 
3.0, 3x USB 2.0, Zamawiający rozumie ilość portów natywnych, tzw. fizycznie wyprowadzonych na 
obudowie monitora, a nie ilość, którą można uzyskać przy wykorzystaniu wbudowanego hub’a USB? 

Monitor musi posiadać złącza min 3 x USB 3.0, 3 x USB 2.0 wyprowadzone w obudowie monitora 
fizycznie lub uzyskane przez wbudowany hub USB.  
 

 

PYTANIE 5 Czy Zamawiający w ramach poz.1: spawarka światłowodowa gdzie zawarty jest wpis 
„wyświetlać dotykowy min. 5 cali kolorowy”, zgodzi się i dopuści kolorowy dotykowy wyświetlacz TFT 
LCD o przekątnej 4,3”, który pozwala na prostą, intuicyjna obsługę i posiada odporność na udar 
równoważna z IK07 - odporność na udar o energii 2J, co odpowiada uderzeniu młotkiem o masie 0,5 
kg z wysokości 40 cm ? 
Nie dopuszczamy odstępstw od specyfikacji. 

 

PYTANIE 6   Czy Zamawiający w ramach poz.2: reflektometr pomiarów światłowodowych gdzie jest 
wpis „złącze optyczne FC/PC (wymienne SC, ST)”, zgodzi się i dopuści wyłącznie złącza SC/PC, które 
charakteryzują się wyższą trwałością złączy, precyzją przechwytywania impulsów czy szybkością 
działania. Złącza FC/PC oraz złącza ST/PC od ponad 10 lat nie są nigdzie stosowane. Są jedynie 
reliktem poprzedniej epoki i wyłącznie reflektometry niższej klasy, czyli chińskie bądź koreańskie, 
jeszcze takie złącza proponują. 
 

Dopuszczamy złącza SC/PC pod warunkiem jego wymienności z FC/PC. W takim przypadku prosimy 
o dołączenie do oferty potwierdzenia jego wymienności. 

Pytanie 7. 
Pozycja nr 4 – B  – monitor 
Według naszej najlepszej wiedzy niema monitora który spełniał by parametry: Złącza: 3x 2.0 i 3x 3.0 
oraz posiadał czas reakcji matrycy 5 ms. 
 
Proszę zatem o zamianę zapisów dotyczących parametrów monitora, bądź podanie przykładowego 
monitora który spełnia te parametry. 
 

Na rynku dostępnych jest przynajmniej kilka modeli monitorów o podanej specyfikacji.  



 
Pozycja nr 4 – A – Komputer stacjonarny 
Zamawiający wymaga zainstalowanego Office Standard. 
Żaden z producentów komputerów nie oferuje instalacji pakietu Office Standard, tym bardziej jeśli to 
ma być licencja dla szkół (która nie podlega stawce 0% VAT jak komputery). 
Fabrycznie w każdym systemie Windows jest zainstalowany Office 365 w wersji próbnej. 
 
Wykonawca może we własnym zakresie zainstalować na komputerach Office Standard. 
Czy zamawiający wyraża zgodę na instalację oprogramowania Office Standard przez wykonawcę? 

Dopuszczamy instalację oprogramowania biurowego Office Standard przez Wykonawcę. 
Oprogramowanie systemowe (Windows) zainstalowane przez Producenta.  Oprogramowanie 
biurowe i systemowe fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieaktywowane nigdy wcześniej na innym 
urządzeniu. 

 

Pytanie nr 8. 
Dotyczy: Załącznik nr 4. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, pkt. 4, ppkt. a/ Komputer 
stacjonarny, wymóg: „taktowanie procesora minimum 2.9 GHz, max 4.1 GHz,”. 
Czy Zamawiający dopuści procesor charakteryzujących się maksymalnym taktowaniem na 
poziomie 4.40 GHz, pozostawiając pozostałe parametry bez zmian? 
  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dopuszcza sprzęt o równoważnych lub lepszych 
parametrach podanych w specyfikacji. Podany w zapytaniu procesor , przy założeniu spełniania 
warunku minimalnego taktowania, ma lepszy parametr. Stąd będzie dopuszczony do przetargu. 
  
Pytanie nr 9. 
Dotyczy: Załącznik nr 4. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, pkt. 4, ppkt. b/ Monitor. 
Według naszej najlepszej wiedzy większość wiodących producentów nie posiada w swoim 
asortymencie monitorów spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego, co powoduje, 
że już na tym etapie analizy konkurencja jest ograniczona. 
Czy Zamawiający dopuści monitor, wyposażony w 5 portów USB z czego 3 porty USB 3.0 i 
2 porty USB 2.0, pozostawiając pozostałe parametry bez zmian, umożliwi to zaoferowanie 
sprzętu większej ilości producentów. 
Monitor musi posiadać złącza min 3 x USB 3.0, 3 x USB 2.0 wyprowadzone w obudowie monitora 
fizycznie lub uzyskane przez wbudowany hub USB.  
 


