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Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych wywołanych schorzeniami sercowo – naczyniowymi oraz poprawa 

bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup sprzętu medycznego i prace budowlane związane z przebudową oddziału rehabilitacji 
ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej oraz budową dodatkowego wejścia do Szpitala wraz ze schodami i windą dla 

osób niepełnosprawnych., RPOP.10.01.01-16-0010/20 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

Korfantów, dnia 19.04.2021 r. 

Odpowiedzi na pytania do ZK/14/2021 

Dot. Załącznika nr 1 do ZK/14/2021: 

1.Laptop – 8 szt.  

Punkt 2 tabeli - Obudowa/ porty: 

Zamawiający wymaga 1x wyjście słuchawkowe i 1x wyjście na mikrofon.  

W komputerach przenośnych (laptopach) wszyscy producenci stosują jedno złącze audio do obsługi 

wyjścia i wejścia audio.  

Wnosimy zatem o zmianę zapisu na 1 złącze audio (tzw. Combo) do obsługi słuchawek i mikrofonu.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu ze złączem zaproponowanym w pytaniu. 

Punkt 3 tabeli – Procesor:  

Zamawiający wymaga zaoferowania komputera z procesorem osiągający w teście wydajności 

PassMark Performance Test co najmniej wynik 8050 punktów.  

Czy Zamawiający dopuści komputery przenośne z procesorami firmy Intel i5 osiągającymi w teście 

wydajności PassMark Performance Test wynik na poziomie 6350 punktów?  

Procesory te w pełni nadają się do wydajnej pracy biurowej oraz zapewniają bezproblemową pracę 

na każdym stanowisku, przy obsłudze wielu złożonych procesów.  

Wnosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania procesorów osiągających wynik w PassMark 

na poziomie 6350 punktów.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu z procesorem zaproponowanym w 

pytaniu. 

Punkt 10 tabeli – Klawiatura:  

Zamawiający wymaga klawiatury z odizolowaną klawiaturą numeryczną.  

Komputery przenośne z matrycami 14” nie mają wydzielonych klawiatur numerycznych.  

Wnosimy zatem o zmianę wymogu poprzez wykreślenie wyrażenia „z odizolowana klawiaturą 

numeryczną”.   

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymogu dotyczącego klawiatury. 

 

2. Tablet – 5 szt. 

Punkt 2 tabeli – Obudowa/ porty:  

Zamawiający wymaga zaoferowania tabletu posiadającego złącze 1x micro USB.  

Obecnie producenci tabletów stosują w swoich urządzenia złącze USB typu C.  

Nie występują na rynku urządzenia ze złączem micr USB.  

Wnosimy zatem o zmianę w/w wymogu w kwestii złącza, jakie ma posiadać oferowany tablet.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu ze złączem zaproponowanym w pytaniu. 

 


