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Brzeźnio, 06.02.2014 r. 

 
Gmina Brzeźnio  
98-275 Brzeźnio 
ul. Wspólna 44 
 
 

Wyjaśnienia treści siwz/ Modyfikacja treści siwz 
 

Dotyczy postępowania pt.: Dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek dla gospodarstw domowych oraz 
jednostek podległych, szkolenia, serwis komputerowy oraz ubezpieczenie w ramach realizacji projektu pn.: 
Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzeźnio 

Znak sprawy: R.271.2.2014 

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) udziela 
następujących wyjaśnień: 

Pytanie I - dotyczy zestawów I i II: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komputerów osiągających wynik 3200 punktów w teście 
Passmark CPU Mark, według testów wydajności przeprowadzonych przez wykonawcę, przy zachowaniu 
wymaganych wyników w teście SysMark? 

Testy PassMark CPU Benchmark nie są testami zalecanymi w rekomendacjach UZP do opisywania zestawów 
komputerowych. Test PassMark nie określa wydajności komputera, a sam wynik procesora przy dowolnej 
konfiguracji. Wyniki na stronie Passmarka są wynikami uśrednianymi dla bardzo różnych konfiguracji, z różną 
ilością zainstalowanej pamięci, różnymi kartami graficznymi i rożnym systemem operacyjnym. Wszystkie te 
zmienne mają wpływ na wynik średni publikowany na stronie, nie jest on więc miarodajny dla porównania 
zestawów. Prosimy więc o dopuszczenie wyniku 3200 punktów PassMark CPU Mark dla konfiguracji oferowanej 
pod warunkiem uzyskania wskazanego minium w teście Sysmark 2012 

odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie II 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitora wyposażonego w głośniki w postaci dedykowanego 
(fabrycznego, przewidzianego przez producenta monitora) panelu, po których instalacji są one trwale 
zintegrowane z obudową monitora, jako rozwiązanie równoważne? 

Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie znacznie zwiększy gamę oferowanych produktów. Dopuszczenie 
przez Zamawiającego powyższego rozwiązania  w znaczącym stopniu zwiększa funkcjonalność zaoferowanych 
produktów oraz  zwiększa konkurencyjność proponowanych rozwiązań. 

odpowiedź: 
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Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na dostawie monitora wyposażonego w głośniki w postaci 
dedykowanego (fabrycznego, przewidzianego przez producenta monitora) panelu, po których instalacji są one 
trwale zintegrowane z obudową monitora. 

 

Pytanie III 

Zamawiający udzielając odpowiedzi w dniu 30.01.2014 odnośnie wymagań stawianych zasilaczom użytym w 
jednostkach centralnych dopuszcza zasilacz o mocy 600W (+/-10%). Powyższa zmiana naniesiona przez 
Zamawiającego w SIWZ powoduje ograniczenie konkurencji poprzez uniemożliwienie zaoferowania produktów 
czołowych producentów takich firm jak, min.: HP, DELL, Fujitsu, Lenovo, którzy to oferując rozwiązania bardziej 
zawansowane technologicznie używają w swoim sprzęcie rozwiązań wymagających zastosowanie zasilaczy o 
mniejszej mocy, niż wymagane przez Zamawiającego. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści 
zaoferowanie jednostek centralnych wyposażonych w zasilacz o mocy max. 600W zapewniający moc niezbędną 
do zasilania podzespołów komputera i ich stabilną pracę?? 

 
odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w w/w zakresie. 

 
1) W Załączniku nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zestaw I tabela poz. 9. str. 19 
jest: 
Zasilacz o mocy 600W (+/-10%) pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego, jednakże zasilacz 
powinien zapewnić moc niezbędną do zasilania podzespołów komputera. 
zmienia się na: 

Zasilacz o mocy nie większej niż 600W Jednakże zasilacz powinien zapewnić moc niezbędną do zasilania 
podzespołów komputera. 
 
 

2) W Załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zestaw II tabela poz. 9. str. 27 
jest: 
Zasilacz o mocy 600W (+/-10%)  pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego, jednakże zasilacz 
powinien zapewnić moc niezbędną do zasilania podzespołów komputera. 
 
zmienia się na: 

Zasilacz o mocy nie większej niż 600W Jednakże zasilacz powinien zapewnić moc niezbędną do zasilania 
podzespołów komputera. 
 
 
 
W związku z faktem, że Zamawiający udzielał już wcześniej w dniu 30 stycznia 2014 roku  odpowiedzi w 
powyższym zakresie, Zamawiający modyfikuje tę odpowiedź: 
 
Pytanie nr 3 brzmiało: 

Zamawiający w SIWZ wymaga „Zasilacz o mocy max. 600 W”. Czy przez ten zapis zamawiający rozumie 
zasilacz o mocy nie większej niż 600W czy zasilacz o mocy 600W? 

Odpowiedź nr 3 udzielona wówczas przez Zamawiającego: 
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Zamawiający dopuszcza zasilacz o mocy 600W (+/-10%). Jednakże zasilacz powinien zapewnić moc niezbędną 
do zasilania podzespołów komputera. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w w/w zakresie. 

 

odpowiedź zmienia się na następującą: 

Zamawiający dopuszcza zasilacz o mocy nie większej niż 600W Jednakże zasilacz powinien zapewnić moc 
niezbędną do zasilania podzespołów komputera. 
 

 
 

3) W siwz paragraf 10 Opis sposobu przygotowania ofert ust. 4 str. 11 
jest: 

Nie otwierać przed dniem 12 lutego 2014 r. przed godz. 11:10”.  
zmienia się na: 

Nie otwierać przed dniem 17 lutego 2014 r. przed godz. 11:10”.  
 

4) W siwz paragraf 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ust. 2 str. 12 
        jest:  

Termin składania ofert upływa dnia 12 lutego 2014 roku o godzinie 11:00 
 

        zmienia się na: 
Termin składania ofert upływa dnia 17 lutego 2014 roku o godzinie 11:00 

 
 

5) W siwz paragraf 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ust. 2 str. 12 
jest: 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 12 lutego 2014 roku o godzinie 10:10 
 
zmienia się na: 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 17 lutego 2014 roku o godzinie 10:10 

 

 

 
  
 

        Wójt Gminy 

   /-/ mgr Dorota Kubiak 

Kierownik Zamawiającego 

 


