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Znak sprawy: ZSP Nr 1. 361. 211. 2019 
 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 
 

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni: w komputery, sprzęt 
elektroniczny i użytkowe programy komputerowe dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

Nr 1 w Łęczycy. 
 

 

 Prowadząc postępowanie  w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz 
wyposażenia pracowni: w komputery, sprzęt elektroniczny i użytkowe programy 
komputerowe dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy”, na podstawie art. 38 
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówieo publicznych” (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 
1986) poniżej informuję o pytaniu jakie wpłynęło do Zamawiającego w celu wyjaśnienia  
i modyfikacji treści SIWZ oraz o udzielonej na nie odpowiedzi. 
 

Pytanie nr 1 
 
„Zamawiający w załączniku „Załącznik nr 10 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
(Częśd nr 2)”, w opisie przedmiotu „Wydajnośd grafiki” dokonał zapisu wymaga grafiki 
zintegrowanej o punktacji 1450 pkt., opis ten w połączeniu z procesorem jednoznacznie 
wskazuje na Intel Graphics P630. Jest to grafika dostępna jedynie dla procesorów 
serwerowych z rodziny Xeon. Odpowiednikiem ww. grafiki w komputerach konsumenckich 
jest grafika UHD630 posiadająca 1213 punktów. Wykonawca zwraca się z prośbą o 
dopuszczenie karty graficznej o punktacji 1200 pkt. jako zgodnej, ponieważ wymagana przez 
zamawiającego Intel P630 jest niedostępna dla rozwiązao komputerów stacjonarnych i nie 
ma możliwości dostarczenia komputera zgodnego z opisem podanym dla procesora oraz 
karty graficznej.” 
 
Odpowiedź 
 
Wskazany przez pytającego fragment opisu przedmiotu zamówienia został opisany za 
pomocą ogólnie dostępnych testów wydajności i w żaden sposób nie wskazuje na jakikolwiek 
konkretny produkt, wbrew twierdzeniu pytającego. 
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Według wiedzy zamawiającego istnieją na rynku zintegrowane karty graficzne, spełniające 
wymagania podane w opisie przedmiotu zamówienia. 
W związku z powyższym, zamawiający podtrzymuje obecne zapisy opisu przedmiotu 
zamówienia. 
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