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Rybnik dn. 16.10.2019r. 

Nr sprawy ZSB.343.2.2019 

 

      Do wszystkich uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego  

 
 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zakup i  dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu  
„ Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy” współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału 
edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego 
rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.2. wsparcie szkolnictwa 
zawodowego – RIT  
Zadanie nr 1 pn. „ Zakup i dostawa komputerów” 
__________________________________________________________________________________________ 

W nawiązaniu do wniosku o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie na podstawie art. 38  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej Ustawą, 
wyjaśniam:  
 
Pytanie nr 1 

 
Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający dopuści płyta główna - zaprojektowana i wykonana 
na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera.  

Odpowiedź na pytanie nr 1. 

Zamawiający  dopuszcza:  płyta główna - zaprojektowana i wykonana na zlecenie producenta jednostki 
centralnej komputera.  

 
Pytanie nr 2: 
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Odpowiedź na pytanie nr 2 
 
Zamawiający wykreśla zapis:„ Zaprojektowana i wykonana przez producenta jednostki centralnej 
komputera” w załączniku nr 5 do SIWZ , zadanie nr 1 , pozycja nr 2 (ZESTAW KOMPUTEROWY – 15 
szt. – Jednostka centralna – Płyta główna), wiersz nr 1, kolumna nr 4,str.42 SIWZ przy zachowaniu 
pozostałych parametrów określonych w SIWZ. 
 

Pytanie nr 3 

Zwracam się z prośba o odpowiedź na pytanie: 

 KOMPUTER PRZENOŚNY ( LAPTOP) nr 1- 28 szt. 

Z naszej wiedzy wynika że żadna zintegrowana karta która jest obecnie dostępna na rynku nie osiągnie 
4000 punktów w passmarku. Wnosimy o zamianę zapisu na kartę dedykowaną. 

 



 

 

 
 

3 

Odpowiedź na pytanie nr 3 
 
Zamawiający dopuszcza zapis:„ dedykowana karta graficzna osiągająca wynik co najmniej 4000 pkt  
w teście PassMark GPU Mark według wyników opublikowanych na stronie 
http://www.videocardbenchmark.net/ ” w załączniku nr 5 do SIWZ , zadanie nr 1 , pozycja nr 1 
(KOMPUTER PRZENOŚNY (LAPTOP) nr 1 – 28 szt. –  karta graficzna), wiersz nr 5, kolumna nr 3, 
str.40 SIWZ przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SIWZ. 
 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 

Zmiana treści SIWZ w załączniku nr 5 do SIWZ , zadanie nr 1 , pozycja nr 2 (ZESTAW 

KOMPUTEROWY – 15 szt.- Jednostka centralna- Płyta główna) wiersz nr 1,kolumna nr 4, str.42  SIWZ  

usuwa się zapis:  „ Zaprojektowana i wykonana przez producenta jednostki centralnej komputera” 

 

W załączniku nr 5 do SIWZ , zadanie nr 1 , pozycja nr 2 , wiersz nr 1, kolumna nr 4, str. 42  SIWZ 

otrzymuje brzmienie: 

Jednostka centralna Płyta główna 

Wyposażona w min.: 
1 złącze PCI Express x16 
1 złącze PCI Express w jednym z wariantów: x1, x2, x4, x8, x16 
obsługa procesorów wielordzeniowych wspierających wirtualizację, 
rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające 
możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) 
lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń 
zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie 
ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej. 
możliwość, ustawienia hasła na BIOS. 
możliwość wyłączania portów USB z poziomu BIOS 

 

Zmiana treści SIWZ w załączniku nr 5 do SIWZ , zadanie nr 1 , pozycja nr 1 (KOMPUTER 

PRZENOŚNY (LAPTOP) nr 1 – 28 szt.- Karta graficzna) wiersz nr 5,kolumna nr 3, str.40  SIWZ  

zmienia się zapis:  „ osiągająca wynik co najmniej 4000 pkt w teście PassMark GPU Mark według 

wyników opublikowanych na stronie http://www.videocardbenchmark.net/ ” 

 

W załączniku nr 5 do SIWZ , zadanie nr 1 , pozycja nr 1 , wiersz nr 5, kolumna nr 3, str. 40  SIWZ 

otrzymuje brzmienie: 

5. Karta graficzna 

zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci w obrębie 
pamięci systemowej, 
możliwość pracy na trzech ekranach jednocześnie (2 zewnętrznych oraz 1 wbudowanym w 
notebooka), 
dedykowana karta graficzna osiągająca wynik co najmniej 4000 pkt w teście PassMark GPU 
Mark według wyników opublikowanych na stronie http://www.videocardbenchmark.net/ 
Obsługa DirectX12 
Obsługa OpenGL 4.4 
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Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom 
wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ Zamawiający przedłuża termin 
składania ofert do 22 października 2019 r. do godz. 10:00.  
Otwarcie ofert odbędzie się  22 października 2019 r. o godz. 10:10 w  siedzibie Zamawiającego pokój 
narad nr 4. 

 

 

 


