
 

 
Elektroniczne usługi publiczne - e-administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego 

Olesno, dn. 12.04.2018 r. 
RIZ.272.15.2018 

 
 
 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: 

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania 

 
Pytanie 1 

 Zwracam się z prośbą o zamieszczenie przez Zamawiającego informacji z jakiego dnia 

pochodzą wyniki testów Passmark na jakich mieliby bazować oferenci? Jednocześnie prosimy 

o zamieszczenie skanu z owymi wynikami. Informacja ta umożliwi nam dopasowanie oferty również 

w odniesieniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w stosunku do wymagań 

Zamawiającego. Niestety ze względu na zmienną charakterystykę wyników testów Passmark, 

dobranie odpowiedniego sprzętu na podstawie obecnie widniejących zapisów jest utrudnione. 

Odpowiedź 
 Wyniki testów zamieszczone przez Zamawiającego pochodzą sprzed ok. roku. 

 Zamawiający modyfikuje treść Opisu przedmiotu zamówienia 

Zadanie 1 

Komputer stacjonarny z oprogramowaniem – 23 sztuki 

procesor – wydajność PassMark – min. 5800 pkt – wynik na dzień 12.04.2018 r.   

Laptop z oprogramowaniem 

procesor – wydajność PassMark – min. 4650 pkt – wynik na dzień 12.04.2018 r. 

 Zamawiający nie udostępni skanu z wynikami, ponieważ dokument ten wskazywałby na 

konkretny model procesora. 

  
Pytanie 2 

 W opisie przedmiotu zamówienia, w zadaniu 1, pozycja 2 – Monitor komputerowy – 23 

sztuki, Zamawiający wymaga „przekątna ekranu 24 cale 16:9”. 

 Czy Zamawiający dopuści dostawę monitora o przekątnej 23,8 cala? 

 
Odpowiedź 
 Zamawiający dopuszcza monitor o przekątnej 23,8 cala.  
 
Pytanie 3 

 Drukarka etykiet – 3 sztuki: 

 Zamawiający pisze: „Szybkość wydruku do 127mm/s” – czy zamawiający nie miał na myśli 

szybkości wydruku jako minimalny parametr a nie maksymalny? 

Zamawiający pisze: „Szerokość etykiet max. 104mm”, „Długość etykiet max. 990mm” – czy według 

zamawiającego są to maksymalne rozmiary etykiet obsługiwanych przez drukarkę czy są to minimalne 

rozmiary jakie drukarka ma obsługiwać? 

 
Odpowiedź 
 Zamawiający opisuje maksymalne parametry, jakie musi osiągać oczekiwane urządzenie. 

Zamawiający dopuszcza urządzenia z wyższymi (lepszymi) parametrami. 

 Zamawiający modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia, Zadanie 2 Zakup i dostawa sprzętu 

peryferyjnego, wykreślając w wszystkich punktach, w których występują, terminy „do” i „max”. 

Jednocześnie Zamawiający zmienia niektóre nazwy parametrów określając je jako np. „Maksymalna 

szerokość etykiety”. 

 
Pytanie 4 
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 Czytnik kodów kreskowych – 3 sztuki 

Zamawiający pisze: „Odległość odczytu max 35cm” – Czy zamawiający miał na myśli, że 

czytnik ma odczytywać kody z odległości co najmniej 35cm? 

. 
Odpowiedź 
 Tak. Dodatkowo patrz odpowiedź na pytanie 3. 
 
Pytanie 5 

 Urządzenie wielofunkcyjne  

Zamawiający pisze: „Prędkość wydruku mono – do 40 stron A4/min” – czy zamawiający nie miał na 

myśli prędkości wydruku 40 stron A4/min jako prędkości minimalnej a nie maksymalnej urządzenia? 

Zamawiający pisze: „Jakość druku do 1200 x 1200 dpi” – czy zamawiający nie miał na myśli 

minimalnej jakości druku 1200x1200 dpi? 

Zamawiający pisze: „Parametry skanera: rozdzielczość podajnik – max 300 dpi; szyba – 1200 dpi” – 

czy zamawiający nie miał na myśli minimalnych rozdzielczości a nie maksymalnych? 

 
Odpowiedź 
 Patrz odpowiedź do pytania 3.  
 
Pytanie 6 

 Te same pytania dotyczą pozostałych parametrów w punkcie 3. zadania 2 gdzie 

zamawiający podaje parametry minimalne urządzenia jednocześnie pisząc przy nich „do” lub  „max” 

co samo w sobie jest sprzeczne i niejasne. 

 
Odpowiedź 
 Patrz odpowiedź do pytania 3. 

 

Pytanie 7 

 Czy możemy zaoferować Państwu w zadaniu pierwszym notebook`a spełniającego 

wszystkie wymagania z procesorem i5-7200, który w danym momencie jest oceniany na 4656 pkt. 

PassMark? 

 
Odpowiedź 
 Zamawiający nie określa konkretnej marki procesora. Zmodyfikowane wymagania sprzętowe 

zostały określone w odpowiedzi do pytania nr 1. 


