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Informacja nr 1 dla Wykonawców 
 
dotyczy: postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na  
dostawę sprzętu komputerowego oraz narzędzi TIK na potrzeby  projektu „TAK dla TIK 
w Gminie Mirzec” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 
 
Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści 

szczegółowej charakterystyki przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do Zaproszenia.  

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami. 

Poniższe zmiany oraz udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Szczegółowej 

Charakterystyki Przedmiotu Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. 

Pytania od Wykonawcy 1 z dnia 04.02.2020 
 
Pytanie nr 1  
Czy zamawiający dopuści monitor interaktywny bez wbudowanego czujnika temperatury 
chroniącego panel przed przegrzaniem? Zestawienie wszystkich minimalnych wymagań 
monitora interaktywnego wskazuje jednoznacznie na produkt marki NEWLINE co jest nie 
zgodne z PZP. 
 
Odpowiedź na Pytanie nr 1 
TAK, Zamawiający dopuszcza monitor interaktywny bez wbudowanego czujnika 

temperatury, ponadto Zamawiający zmniejsza inne wymagania dotyczące monitora 

interaktywnego. W związku z powyższym wprowadza się zmiany w Szczegółowej 

Charakterystyce Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 1 do Zaproszenia, w pozycji nr 

12 „Monitor interaktywny z komputerem OPS – 1 szt.”. Wprowadzone zmiany zostały 

wyróżnione kolorem czerwonym.  

 
Pytania od Wykonawcy 2 z dnia 04.02.2020 
 
Pytanie nr 1 z dnia 04.02.2020 r. 
Dotyczy pkt. 4 szczegółowej charakterystyki przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający wyspecyfikował tablet z procesorem min. 8-rdzeniowym, o min. taktowaniu 1.8 
GHz. W dostępnych obecnie modelach tabletów stosowane są procesory z podziałem rdzeni 
na energooszczędne (o niskiej częstotliwości taktowania, poniżej 1.8GHz) i te o wysokiej 
wydajności oraz częstotliwości taktowania. Takie rozwiązanie pozwala w razie potrzeby 
uzyskać odpowiednią wydajność np. przy obsłudze gier i oszczędzać energię, gdy nie ma 
zapotrzebowania na moc obliczeniową. 
W związku z powyższym czy Zamawiający zmieni opis procesora na następujący: 
min. 8 rdzeniowy, w tym min. 4 rdzenie o min. taktowaniu 1,8 GHz?    

 
Odpowiedź na Pytanie nr 2 
TAK, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę opisu procesora i dokonuje modyfikacji  

Szczegółowej charakterystyki przedmiotu zamówienia w pozycji nr 4 „Tablet z 

systemem operacyjnym, etui i klawiaturą  – 48 szt.” Wprowadzone zmiany zostały 

wyróżnione kolorem czerwonym.  


