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Wykonawcy 
biorący udział w postępowaniu  

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu 

komputerowego do Szkoły Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego- Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku w ramach 
projektu „Tropiciele Kreatywności i Innowacyjności” prowadzonym zgodnie z zasadą 
konkurencyjności  określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące 
przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach 
EFS 

 
Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego- 
Prymasa Tysiąclecia, ul. Armii Krajowej 32, 15–661 Białystok, niniejszym przedstawia 
wyjaśnienia dotyczące zgłoszonego w postępowaniu zapytania: 
 
 

1. Wykonawcy pytają w odniesieniu do pozycji 1 Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego 
komputer stacjonarny: 

1) Wykonawca wskazuje, ze Zamawiający wymaga komputera, który posiada 
ZINTEGROWANY w płycie głównej aktywny układ zgodny z TPM. Takie 
rozwiązanie stosują producenci komputerów m.in. Dell, HP, Fujitsu i Lenovo. 
Jednakże w komputerach w/w producentów znajdują się zasilacze o 
maksymalnej mocy 280 W co nie odpowiada wymaganiom zamawiającego. 
Wykonawca prosi o zmianę zapisu odnośnie modułu TPM, by można było 
zastosować dołączany moduł na złącze TPM które znajduje się w płytach 
głównych. Pozwoli to na dobór odpowiedniego sprzętu. 

Zamawiający dokonuje zmiany i rezygnuje z wymogu zintegrowanego w płycie głównej 
aktywnego układu zgodnego z TPM. 

2) W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla 
użytkownika działającego w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, 
czy Zamawiający zaakceptuje w zamawianych komputerach system 
operacyjny Windows 10 Pro Education dostarczany w ramach programu STF 
(„Shape The Future”), który jest optymalny kosztowo i dedykowany dla  
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jednostek edukacyjnych typu przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, 
średnie oraz szkoły policealne?” 

 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zaproponowany przez Wykonawcę 
system operacyjny. 
 

2. Wykonawcy pytają w odniesieniu do pozycji o pozycję 3 Załącznika nr 2 do Zapytania 
ofertowego laptop: 

1) Zabawiający wymaga laptopa z procesorem co najmniej na poziomie co 
najmniej Intel Core-i5 9500.  Procesor i5-9500 jest przeznaczony do 
komputerów stacjonarnych. Wykonawca prosi o podanie wydajności 
procesora w punktacji PassMark tak jak to jest podane przy komputerze 
stacjonarnym. 

Zamawiającym wymaga procesora osiągającego osiągający min.  9550 pkt w teście 
PassMark - CPU Mark 

2) Wykonawca zauważa, że opisany w specyfikacji jest niemożliwy do 
odnalezienia, a zarazem do zaoferowania Państwu, ponieważ w takich 
konfiguracjach producenci zaprzestali produkcji laptopów wraz z wejściem 
VGA (D-Sub).  Proszę o zrezygnowanie z tego zapisu. Dzisiaj w zupełności 
wystarczają złącza HDM; 

3) Według wiedzy Wykonawcy brak jest w ofercie rynkowej notebooka 
spełniającego wszystkie min. parametry Zamawiającego.  Ponadto 
notebooki o wielkości matrycy powyżej 15,6” stanowią niszę na rynku sprzętu 
komputerowego i tym samym jest ich ograniczona podaż. Wobec powyższego 
czy Zamawiający dopuści zaoferowanie notebooka o parametrach: 

- 17,3” 1920x1080 
- procesor Intel i3 
- pamięć operacyjna: 8 GB, 
- Porty: 
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 
HDMI lub DisplayPort - 1 szt. 
RJ-45 (LAN) - 1 szt. 
USB min. 3 szt. w tym: min. 2 szt. USB 3.1 Gen 1 
Wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe - 1 szt. (dopuszczalne combo) 
Czytnik kart pamięci - 1 szt. 

Odpowiedź na pytanie zawarta jest w odpowiedziach zawartych w pkt 1 ppkt 1) i 2), 
natomiast pozostałe przywołane  przez Wykonawcę parametry określone zostały w 
Zapytaniu ofertowym więc nie wymagają potwierdzenia. Natomiast w zakresie pamięci 
operacyjnej uściśla wymóg wyposażenia laptopa w pamięć operacyjną min. 16 GB.    
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3. Wykonawca pyta w odniesieniu do pozycji o pozycję 5 Załącznika nr 2 do Zapytania 
ofertowego monitor, tj. prosi o doprecyzowanie o jaką rozdzielczość Państwu chodzi w 
monitorze, ponieważ w opisie pojawiają się dwa różne opisy (4K oraz FULL HD) 

Zamawiający odpowiada, że Wykonawca winien zaoferować monitor o rozdzielczości: 
FULL HD 

4. Wykonawca pyta w odniesieniu do pozycji o pozycję 9 Załącznika nr 2 do Zapytania 
ofertowego urządzenie wielofunkcyjne – proszę o wyjaśnienie zapisu druk 
mobilny/interfejs USB? Jedno wyklucza drugie. Interesuje Państwa drukowanie z 
urządzeń mobilnych, czy może z Pendrive USB? 

 
Zamawiający odpowiada, że urządzenie wielofunkcyjne powinno mieć obie funkcjonalności, 
tj. możliwość wydruku z urządzeń mobilnych (np. ze smartfonu) oraz gniazdo USB 
w urządzeniu do wydruków bezpośrednio z pendrive, możliwość połączenia z komputerem 
poprzez WiFi, Ethernet i USB 

 

5. Wykonawca pyta w odniesieniu do pozycji o pozycję 10 Załącznika nr 2 do Zapytania 
ofertowego Tablet – Proszę o poprawienie błędnego zapisu rozmiaru wyświetlacza. 
Powinno być 10-10.1, a jest 10-10.09.  

Zamawiający dopuszcza wielość tabletu w granicach 10 - 10.1 
 

6. Wykonawca pyta w odniesieniu do pozycji o pozycję 10 Załącznika nr 2 do Zapytania 
ofertowego Tablet - Jaki jest wymagany system operacyjny w poniższym tablecie? 

Zamawiający nie określił wymaganego systemu, co oznacza, że każdy system będzie uznany 
za spełniający wymagania zapytania, w tym np. dopuszcza system operacyjny Android. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert ulega zmianie na 27 stycznia 
2021 roku godz. 10.00. 

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia oraz zmiany treści Zapytania ofertowego są 
wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego nie 
ulegają zmianie i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.  
 
          

Dyrektor Szkoły 

Tomasz Blecharczyk 


