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O D P O W I E D Z I 

na pytania w sprawie SIWZ  
 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na ” Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem" 
 
Zamawiający przedkłada odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.  
 
Pytanie nr 1 

Zamawiający w udzielonych wcześniej odpowiedziach na pytanie dotyczące obudowy  PC SFF PRO 

dopowiedział: 

Zamawiający przez obudowę SFF PRO obudowę o wymiarach min. wysokość-290mm, szerokość 

92,6mm, głębokość-292mm 

Czy to oznacza że zawarte parametry są minimalne, a obudowa może być o zdecydowanie większych 

rozmiarach? Jeśli tak to wymóg SFF jest bezzasadny.  Czy zatem Zamawiający nie miął na myśli 

maksymalnych wymiarów obudowy, a nie minimalnych? Jeśli tak prosimy o sprostowanie i 

dopuszczenie ewentualnej tolerancji +-1%. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

W udzielonych odpowiedziach z dnia 25.06.2020 Zamawiający udzielił błędnej odpowiedzi, poprawna 

brzmi następująco: przez obudowę SFF PRO rozumie obudowę o wymiarach max. wysokość-290mm, 

szerokość 92,6mm, głębokość-292mm z dopuszczalna tolerancja +/- 1 %. 

Pytanie nr 2 

Zmawiający w opisie procesora przy komputerze PC SFF PRO wymaga 14600 punktów w Passmark 

CPU Mark. Prosimy o dopuszczenie procesora, który osiąga w wymaganym teście 13 700 punktów. 

Obecnie na rynku nie ma dostępnego komputera którego procesor osiągnąłby wymagany przez 

Zamawiającego poziom punktacji, z założeniem spełnienia pozostałych wymaganych parametrów. 

Bieżący parametr procesora uniemożliwia Wykonawca złożenie oferty.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający z uwagi na ponowna prośbę o dopuszczenie innego procesora i dokonaniu przeglądu 

dostępności wymaganego procesora, dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów procesor 

który w wymaganym teście osiąga min. 13700 pkt. 

 

 
Zamawiający jednocześnie informuje o dokonaniu zmian w załączniku nr 1 – opis przedmiotu 
zamówienia do SIWZ, który zamieścił na bip.ocr.pl. 
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