
 

 

 

                                                                       Milanówek, dnia 26.08.2013 r.         

 

Dotyczy: Zamówienia Publicznego ZP. 271/21/INF/13 na "Dostawa zestawów 

komputerowych, drukarek wraz z oprogramowaniem" 

Zamawiający informuje, że  w dniu 21 sierpnia 2013 roku wpłynęły pytania  

w sprawie ww. postępowania: 

 

Pytanie 1. 

Określony przez Zamawiającego wynik punktowy wskazuje na procesor I5-3570K, 

który nie jest dostępny w ofercie markowych producentów sprzętu komputerowego. 

Aby spełnić to wymaganie, konieczne jest zaoferowanie procesorów I7, które 

znacząco podniosą koszty oferowanego zestawu. 

Czy Zamawiający zgodzi się więc na zaoferowanie procesora I5-3570, osiągającego  

w teście Passmark CPU Mark wynik 6996 pkt. na dzień 20/08/2013 ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

Pytanie 2.  

W opisie karty graficznej Zamawiający wymaga wydajności 4400 punktów według 

strony http://www.futuremark.com . Na wskazanej stronie nie są jednak dostępne 

wyniki wszystkich kart dostępnych na rynku. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zgadza się dopuścić zintegrowaną kartę graficzną osiągającą wynik  

nie słabszy niż 3700 punktów w 3DMark11 GPU Test. Link do strony z wynikami 

testów: http://community.futuremark.com/hardware/gpu. 

Pytanie 3. 

Czy w celu ujednolicenia wymagań, Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie 

(podobnie jak w przypadku procesorów) wyników testów PassMark i dopuści kartę 

osiągającą wynik 976 pkt. Average G3DMark ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza kartę graficzną osiągającą wynik testów wskazany  

w pytaniu. 



 

 

Pytanie 4. 

Czy Zamawiający dopuści komputery markowego producenta sprzętu, wyposażone 

w energooszczędny zasilacz o mocy 275W i sprawności 90% przy obciążeniu 50%  

i min. 87% przy obciążeniu 100% zgodnie z wymogami normy 80 Plus Gold ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający zgadza się dopuścić zasilacz o mocy znamionowej nie mniejszej niż  

280W. 

Pytanie 5. 

Czy Zamawiający dopuści komputery wyposażone w wizualno –dźwiękowy system 

diagnostyczny jako rozwiązanie równoważne dla systemu dźwiękowego? 

Zamawiający wymaga, aby komputer wyposażony był w 10 portów USB, w tym 8  

z tyłu i z przodu obudowy. 

Czy zamawiający dopuści komputer wyposażony w 6 portów USB z tyłu i 4 porty 

USB z przodu obudowy (w tym wymagana ilość portów USB 3.0) ? Takie 

rozmieszczenie portów jest wygodniejsze dla użytkownika i ułatwia podłączenie 

urządzeń zewnętrznych do komputera. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wizualno-dźwiękowy system diagnostyczny. 

Zamawiający dopuszcza również zaproponowane rozmieszczenie portów USB. 

Warunkiem koniecznym jest minimum 2 porty USB z przodu obudowy. 

 

                Z poważaniem 

                       Przewodniczący  Komisji Przetargowej 

                                                                                                            -/- 

                                                                                            Sławomir Kledecki 

 


