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Wyjaśnienia treści SIWZ 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dostawa 

sprzętu w ramach projektu „Młodzi kreatorzy”.     

W związku z prośbami o wyjaśnienie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  

Zamawiający wyjaśnia, co następuje:  

Pytanie nr 1:  

Zamawiający wyspecyfikował w Opisie Przedmiotu Zamówienia pakiet MS Office 2016. 

W związku z faktem, wprowadzenia przez firmę Microsoft najnowszej wersji 

oprogramowania biurowego MS Office 2019 współpracującego z systemem operacyjnym 

Windows 10 zarówno w wersji Pro jak i Home, zwracamy się do Zamawiającego                            

z następującym pytaniem: 

Czy Zamawiający zaakceptuje możliwości dostarczenia najnowszej wersji oprogramowania 

MS Office 2019 w miejsce wyspecyfikowanego pakietu MS Office 2016? 

 

 Odpowiedź nr 1:  

 

Zamawiający dopuszcza najnowszą wersję oprogramowania MS Office 2019 w miejsce 

wyspecyfikowanego pakietu MS Office 2016? 

Pytanie nr 2: 

Zamawiający w specyfikacji laptopa w pozycjach nr 1, 10, 12 wymaga procesora: „Intel® 

Core™ i5 szóstej lub wyższej generacji”. 
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Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający nie może posługiwać się nazwą własną 

danego produktu w związku z tym zwracam się z prośbą o usunięcie zapisu Intel® Core™ i5 

szóstej lub wyższej generacji. 

Bardzo proszę o określanie minimalnej wydajności procesora, np. za pomocą ilości punktów 

jaką procesora ma osiągać w teście PassMark CPU Mark.  

Wyniki wyżej wymienionego testu dostępne są pod adresem: 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  

Odpowiedź nr 2:  

 

 Procesor:  Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, uzyskujący wynik co 

najmniej 6000 punktów w teście Passmark – CPU Mark wg wyników procesorów 

publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php,  

Pytanie nr 3: 

Zamawiający w specyfikacji laptopa w pozycjach nr 1, 10, 12 wymaga: „karta graficzna: min 

2GB pamięci RAM” 

Bardzo proszę o informację czy Zamawiający wymaga karty graficznej zintegrowanej z 

procesorem czy karty graficznej dedykowanej? 

Odpowiedź nr 3:  

Zamawiający wymaga karty graficznej dedykowanej. 

Pytanie nr 4: 

Uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące pozycji nr 3 załącznika nr 1 do 

SIWZ           

  

Zamawiający wymaga dostawy licencji oprogramowania do nauki programowania wraz z 

książką Wprowadzenie i Edytor Postaci. 

Opis przedmiotu zamówienia wskazuje na oprogramowanie pod nazwą Logomocja która 

sprzedawana jest przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w 

Warszawie. 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php,
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Z informacji pozyskanych oraz publikowanych na stronie Ośrodka wynika, że w związku ze 

zmianą przepisów dotyczących podatku VAT sklep i sprzedaż została zawieszona do 

odwołania. 

W związku z powyższym na chwilę obecną nie istnieje na rynku inna propozycja 

oprogramowania spełniająca opis z postępowania. Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu 

dotyczącą powyższego punktu. 

 

Odpowiedź nr 4:  

Zamawiający podtrzymuje zapis w Załączniku Nr 1 do SIWZ Szczegółowym Opisie 

Przedmiotu Zamówienia  w poz. Nazwa 3 Oprogramowanie,  niemniej jednak dopuszcza inne 

propozycje programów komputerowych do nauki programowania używane w procesie 

edukacji na lekcjach informatyki w szkołach.  

Pytanie nr 5: 

Uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące oprogramowania antywirusowego, 

Zamawiający w załączniku nr 1 na końcu dokumentu opisał wymagania dotyczące 

oprogramowania antywirusowego. Na których komputerach ma być zainstalowane takie 

oprogramowanie. 

Odpowiedź nr 5: 

  

Z uwagi na fakt, iż komputery będą wykorzystywane w pracowniach przedmiotowych 

oprogramowanie antywirusowe ma być zainstalowane we wszystkich zamawianych 

komputerach. 

Powyższe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

                                                                                           


