
 
 

Przystajń, 16.09.2020 r. 
RI-KR.271.13.2020 

Oferenci 
 
dotyczy:  przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Zakup i dostawa wyposażenia 

pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym “Kreatorzy 
przyszłości” oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu „Zdalna 
szkoła+” 

 
Niniejszym przekazuję odpowiedzi na zapytania oferentów w przetargu j.w.: 
 

1. Ponieważ opis monitora wskazuje na produkt archiwalny to czy Zamawiający dopuści 
monitor z czasem reakcji 6 i o specyfikacji:  
 
Panel     65" LED  
Jasność     300 cd/m2  
Rozdzielczość panelu     3840 x 2160  
Czas reakcji     6 ms  
Kontrast     4000:1  
Kąt widzenia     178°  
Żywotność panelu     30.000 h  
Grubość wzmocnionej szyby     4 mm  
Rozdzielczość dotyku     32767 x 32767 punktów  
Sposób obsługi     Palec lub dowolny inny przedmiot  
Czas reakcji dotyku     <15 ms  
Połączenie z komputerem     USB  
Wejścia wideo     2 x HDMI  
VGA (D-Sub15)  
Wejścia audio     mini jack 3.5 mm  
Wyjście audio     mini jack 3.5 mm  
Porty komunikacyjne     RJ-45  
RS232  
Porty USB     3 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0  
Wbudowane głośniki     2 x 10 W 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

2. Prosiłbym o rozwinięcie pojęcia równoważności laptopów opisanych w części 1 oraz 2. 
Czy zamawiający ma na myśli konkretną ilość punktów z testów benchmark? Jeśli tak, to 
proszę o podanie minimalnej wartości punktów jaką ma spełniać zaoferowany procesor? Czy 
może o częstotliwości procesora? Jeśli tak, to proszę o podanie minimalnych częstotliwości 
procesora.  

Odpowiedź: 
Dla zakupu laptopów z procesorami i3 lub równoważnymi (część II): 
- procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net) min. 
4104 pkt. 
Dla zakupu laptopów z procesorami i5 lub równoważnymi (część I): 
- procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net) min. 
7143 pkt. 



 
 
3. Jeśli chodzi o pozycję nr 6 - kserokopiarka kolorowa, to pojawia się spory problem, 
ponieważ ten model od bardzo dawna nie jest w produkcji, a sama specyfikacja także 
naprowadza konkretnie na opisany model, to nie ma możliwości zaproponowania modelu 
spełniającego opisane parametry. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wielofunkcyjne                     
o parametrach :  

- druk w sieci LAN.  
- szybkość drukowania w kolorze 35 stron/min.  
format  - A4 
- szybkość kopiowania do 35 stron/min.  
- automatyczny druk dwustronny.  
- ekran dotykowy 5 cali.  
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
 
 
Jednocześnie informuję, że w związku z udzieleniem odpowiedzi oraz w celu 
zapewnienia oferentom możliwości przygotowania ofert, Zamawiający zmienia termin 
składania ofert na: 
22.09.2020 r. godz. 12:00 
W związku z powyższym zmianie w tym zakresie ulegają zapisy SIWZ: Rozdział 11 ust. 
2, Rozdział 11 ust. 1 i 2  
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