Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ:
Pytanie 1.
W jaki sposób Zamawiający zamierza dokonać weryfikacji podanych w ofertach informacji
dotyczących okresu gwarancji ?
Odpowiedź:
Na stronie producenta w oparciu o podany nr seryjny komputera/numer serwisowy.
Pytanie 2.
Czy wymagając od Oferentów podania “Nazwa przedmiotu zamówienia (producent, model)” w
załączniku nr 1 Zamawiający ma na myśli nazwę producenta, model produktu oraz PN (Part Number)
Producenta, po wpisaniu którego na stronie danego producenta produkt ten będzie identyfikowany
w sposób jednoznaczny czy też Zamawiający dopuszcza jakieś własne oznaczenia oferentów, po
których identyfikacja produktu oferowanego będzie bardzo trudna lub wręcz niemożliwa ?
Odpowiedź:
Zamawiający ma na myśli nazwę producenta, model produktu oraz PN (Part Number) Producenta,
po wpisaniu którego na stronie danego producenta produkt ten będzie identyfikowany w sposób
jednoznaczny.
Pytanie 3.
Czy warunki gwarancyjno serwisowe mają wynikać bezpośrednio z PN (Part Number) oferowanego
produktu lub dołączonej opcji serwisowej z podaniem jej PN (przy pytaniu o oferowany okres
gwarancji) ?
Odpowiedź:
Bezpośrednio z PN (Part Number) oferowanego produktu lub dołączonej opcji serwisowej z
podaniem jej PN.
Pytanie 4.
Czy w przypadku awarii dysku, pozostaje on u Zamawiającego?
Odpowiedź:
Nie ma wymagania aby w przypadku awarii uszkodzony dysk pozostawał u Zamawiającego.
Pytanie 5.
Dotyczy: pozycji nr 1 pkt b – „procesor” :
W wierszu procesor, Zamawiający zawarł zapisy: „procesor do komputerów mobilnych klasy x86/x64,
o wydajności potwierdzonej testem PassMark - CPU Mark Laptop & Portable CPU Performance, (min.
wymagana wydajność to 6400 punktów – wynik z dnia 27.04.2020), obsługa instrukcji 64-bitowych,
procesor min. 4 rdzeniowy, regulacja szybkości działania procesora i ilości zużywanej energii w

zależności od obciążenia procesora, min. 2 stany pracy procesora: tryb bazowy, tryb zwiększonej
wydajności (tzw. „turbo”), rok produkcji procesora nie wcześniej niż 2018”
Prosimy o wyjaśnienie, czy testy mają być potwierdzone wydrukiem ze strony
https://www.cpubenchmark.net/laptop.html?
Informujemy, że na wyżej wymienionej stronie wyniki aktualizowane są codziennie i nie prowadzone
jest archiwum wcześniejszych wyników. Na portalach służących do archiwizowania stron
internetowymi jak http://web.archive.org/ nie ma wyników przypadających na dzień 27 kwietnia.
W związku z powyższym prosimy o udostępnienie wydruku z dnia 27 kwietnia 2020, ewentualnie
zmianę zapisu na „wynik nie starszy niż 27 kwietnia”.
Odpowiedź.
W związku z licznymi pytaniami w tej sprawie i brakiem archiwalnych wyników umieściliśmy na naszej
stronie w sekcji załączki plik laptop_mark.zip ze zrzutem strony
https://www.cpubenchmark.net/laptop.html z dnia 10 maja 2020 r. jednocześnie obniżając
wymagany wskazany wynik wydajności w teście z 6400 punktów na 6300 punktów. Weryfikacja
nastąpi w oparciu o wynikający z Part Number komputera typ procesora.
Pytanie 6
Czy Zamawiający dopuści jako równoważne, rozwiązanie polegające na dodaniu do zaoferowanego
notebooka dodatkowego konwertera umożliwiającego wyprowadzenie złącza RJ-45?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania konwertera. Wymagany jest wbudowany port RJ-45.
Wymaganie to spowodowane jest warunkami siedziby Zamawiającego, który nie posiada jej całego
pokrycia siecią WiFi oraz względami bezpieczeństwa przetwarzania danych.

