
Przetarg pisemny, nieograniczony, jednostopniowy na zakup i dostawę sprzętu komputerowego 

oraz oprogramowania w postaci: 44 komputerów przenośnych z systemem operacyjnym Microsoft 

Windows 10 PRO PL, 44 toreb na komputery przenośne, 44 stacji dokujących wraz z zasilaczami,  

30 monitorów, 27 sztuk oprogramowania biurowego Microsoft Office 2019 PL, 5 drukarek 

wielofunkcyjnych monochromatycznych, 44 klawiatur bezprzewodowych oraz 44 myszek 

bezprzewodowych. 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

▪ Pytanie nr 1  

Czy Zamawiający może doprecyzować zapisy dotyczące testów wydajnościowych dla procesorów i 
krat graficznych, bowiem w zapytaniu ofertowym Zamawiający powołuje się na testy 
https://www.cpubenchmark.net/ dla procesorów oraz https://www.videocardbenchmark.net/ 
dla kart graficznych nie podając dnia, na który mają być spełnione wymagane wyniki ? Czy wyniki 
mają być zatem na dzień składania ofert ? Jeśli Zamawiający bazuje na testach archiwalnych 
prosimy o udostępnienie tychże testów na dany dzień. 

 
Odpowiedź. 
 
W trakcie opracowania oferty prosimy o przyjęcie założeń dla testów wydajnościowych zgodnie  
z poniższymi kryteriami: 

 
▪ Dla procesorów – zwracamy się o przygotowanie oferty zgodnie z poniższym wykazem testu 

wydajnościowego z okresu przygotowywania procesu przetargowego (tj. na koniec 2018 roku). 
 

▪ Dla kart graficznych – Zamawiający nie posiada archiwalnego zapisu testu wydajnościowego 
dla kart graficznych z okresu przygotowania procesu przetargowego, w związku z powyższym 
w trakcie przygotowania oferty prosimy o zastosowanie testu wydajnościowego 
zaktualizowanego na dzień 4 kwietnia 2019 roku. Poniżej skan wydruku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.cpubenchmark.net%2f&c=E,1,1seH0sEU_RlHTjGcnMed2FCOrxgRRTVjEZg8d_3mwkCOto3r6bCblHGI1SgQ3QdDk9_LGpQXHIHtxTQBm9PaaJakUE9xFb0zLhrnMOFVcDX6a7WFRlaUXA,,&typo=0
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.videocardbenchmark.net%2f&c=E,1,cFlu7-KtdSLg1mSuZGNlEwenb_dkeE8jGA_m_H6ozMIkU5uUNkY4T2bbxPHD3i9nW2tmCvbN1atvBxDGRLp2SOU7jsH8B1FlQeoNzJ6ApXnBg5sd4cEK7bT8Zcw,&typo=0




















































▪ Pytanie nr 2 

Co w przypadku uszkodzenia dysków twardych ? Czy mają one pozostać własnością Zamawiającego ? 

 

Odpowiedź 

Tak, w przypadku uszkodzenia dysku twardego, pozostaje on własnością Zamawiającego. 

 

▪ Pytanie nr 3 

Czy warunki gwarancyjno-serwisowe mają wynikać z PN (Part Number) oferowanego produktu ? 

Co w przypadku kiedy warunki, o których mowa powyżej, nie wynikają z PN ? Czy w takiej sytuacji 

Zamawiający wymaga podania PN opcji serwisowej spełniającej te wymogi ?  

 

Odpowiedź: 

 

PN musi być podany dla oferowanego produktu, jednak warunki gwarancji określone  

w SIWP zobowiązują Oferenta do zapewnienia serwisu na sprzęt komputerowy zgodnie z zapisami 

SIWP. Oferent zobowiązany będzie udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości dostarczonego 

Przedmiotu Dostawy. Oferowana gwarancja ze strony Oferenta oczywiście nie wyklucza zawarcia 

odrębnej gwarancji pomiędzy Oferentem a Producentem na świadczenie określonych 

usług/wytycznych zgodnie z SIWP. 

 

 

▪ Pytanie nr 4 

 

Czy stacja dokująca ma łączyć się z notebook’iem za pomocą dedykowanego portu, czy też 

Zamawiający dopuszcza połączenie po porcie USB (USB-C) ? 

 

Odpowiedź: 

 

Połączenie powinno odbywać się za pomocą USB-C. 

 

 

▪ Pytanie nr 5 

 

Czy dopuszczają Państwo wydłużenie terminu dostawy sprzętu do 6 tygodni od daty podpisania 

umowy? 

 

Odpowiedź: 

 

Dostawa musi odbyć się zgodnie z terminem określonym w SIWP. 

 

 

▪ Pytanie nr 6 



 

        Czy dopuszczają Państwo roczną gwarancję na stację dokującą ? 

 

        Odpowiedź: 

 

W przypadku stacji dokujących, gwarancja producenta może obowiązywać na rok jednak  

to Oferent jest zobowiązany do zapewnienia okresu gwarancji określonej w SIWP. 

 

▪ Pytanie nr 8 

Czy dopuszczają Państwo wprowadzenie zmian zapisów punktów 5c i 5d? 

Punkt 5c - Wszelkie naprawy oferowanego sprzętu będą realizowane przez producenta sprzętu, 

zgodnie z wykupionym poziome gwarancji – w związku z tym SPRZEDAWCA (oferent) nie dokonuje 

naprawy sprzętu, usunięcia wad, czy tez wymiany sprzętu na nowy. Te kwestie leżą po stronie 

producenta sprzętu zgodnie z wykupionym poziomem gwarancji.  

Punkt 5d – wszystkie naprawy realizowane są zgodnie z wykupionym poziom gwarancji producenta 

komputerów przenośnych, stacji dokujących, drukarek wielofunkcyjnych, monitorów, klawiatur 

oraz myszek.  

  

Odpowiedź: 

Warunki gwarancji określone w SIWP zobowiązują Oferenta do zapewnienia serwisu na sprzęt 

komputerowy zgodnie z zapisami SIWP (Oferent zobowiązany będzie udzielić Zamawiającemu 

gwarancji jakości dostarczonego Przedmiotu Dostawy). Oferowana gwarancja ze strony Oferenta 

oczywiście nie wyklucza zawarcia odrębnej gwarancji pomiędzy Oferentem a Producentem  

na świadczenie określonych usług/wytycznych zgodnie z SIWP. 

 

▪ Pytanie nr 9 

Czy dopuszczają Państwo możliwość negocjacji zapisów umowy przed wyznaczonym terminem 

złożenia ofert? 

Odpowiedź: 

Nie 

 

▪ Pytanie nr 10 

Czy dopuszczają Państwo przesłanie proponowanych zmian do umowy/uwag przed wyznaczonym 

terminem złożenia ofert? 

Odpowiedź: 

Nie 
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