
   

 

 

PZP.271.28.2021                                Warszawa, 06 października 2021 r. 

 

  

                                                       WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego wniosku Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”) w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez 

negocjacji pn. „Dostawa sprzętu multimedialnego, komputerowego i monitorów w podziale  

na cztery części” Zamawiający,  Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, działając  zgodnie z treścią 

art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 

2019), przekazuje poniżej treść wniosku wraz z wyjaśnieniami. 

 

„Szanowni Państwo, 

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa ww. postępowania, działając na podstawie art. 135 ust. 

1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”) niniejszym 

zwracamy się z prośbą o udzielenie następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych 

Warunków (dalej „SWZ”) 

 

Pytanie nr 1: 

Dotyczy: Załącznik numer 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Część numer 3 – komputery 

stanowiskowe, Komputer stanowiskowy typ 1, Komputer stanowiskowy typ 2, Część numer 4 – 

komputery biurowe, Komputer stacja robocza, Komputer stacja graficzna, Komputer przenośny 

ponadstandardowy. 

Zamawiający dla parametru „Procesor” wymaga „…Benchmark oceniany na minimum (…) w teście 

PassMark- CPU Mark (wynik testu aktualny na dzień przekazania Ogłoszenia do publikacji Urzędowi 

Publikacji Unii Europejskiej i dzień publikacji SWZ na stronie www.polin.pl Tabela Benchmark 

opublikowana na stronie: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html” jednocześnie nie 

publikując zrzutu ekranu z wynikami z dnia przekazania Ogłoszenia do publikacji. Tym samym 

Zamawiający odwołuje się do wyników opublikowanych na stronie PassMark Software dostępnych 

zaledwie przez jeden dzień będący w posiadaniu wyłącznie Zamawiającego.  

 

Czy w związku z powyższym, Zamawiający opublikuje wyniki ze strony internetowej: 

https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html na podstawie których będzie oceniał oferty?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż  opublikuje wyniki ze strony internetowej: 

https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html na podstawie których będzie oceniał oferty 

zgodnie z obowiązującymi przepisami po opublikowaniu przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 

sprostowania, ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji. 

 

 

http://www.polin.pl/
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html


   

 

 

Pytanie nr 2: 

„Dotyczy: Załącznik numer 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Część numer 3 – komputery 

stanowiskowe, Komputer stanowiskowy typ 1, Komputer stanowiskowy typ 2, Część numer 4 – 

komputery biurowe, Komputer stacja robocza, Komputer stacja graficzna, Komputer przenośny 

ponadstandardowy. 

 

Zamawiający dla parametru „Warunki gwarancji” wymaga „Dostęp do najnowszych sterowników 

i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez wybranie na dedykowanej stronie 

internetowej producenta modelu komputera”.  

 

Czy Zamawiający w celu weryfikacji ww. funkcjonalności wymaga wskazania w ofercie dokładnego 

adresu strony internetowej wraz z opisem uzyskania dostępu do sterowników i uaktualnień?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż nie wymaga wskazania w ofercie adresu 

strony internetowej. 

 

Pytanie nr 3: 

„Dotyczy: Załącznik numer 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Część numer 3 – komputery 

stanowiskowe, Komputer stanowiskowy typ 1, Komputer stanowiskowy typ 2, Część numer 4 – 

komputery biurowe, Komputer stacja robocza, Komputer stacja graficzna, Komputer przenośny 

ponadstandardowy. 

Zamawiający dla parametru „Bezpieczeństwo” wymaga „Dedykowany układ TPM zintegrowany z 

płytą główną służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami 

szyfrowania. Próba usunięcia układu powoduje uszkodzenie płyty głównej. Zabezpieczenie to musi 

posiadać możliwość szyfrowania poufnych danych przechowywanych na dysku twardym przy użyciu 

klucza sprzętowego”.  

Czy poprzez ten zapis należy rozumieć, iż Zamawiający wymaga wlutowanego w płytę główną 

dedykowanego układu TPM?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż Układ TPM musi być zintegrowany z płytą 

główną, próba jego usunięcia spowoduje jej uszkodzenie. 

 

Pytanie nr 4: 

„Dotyczy: Załącznik numer 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Część numer 3 – komputery 

stanowiskowe, Komputer stanowiskowy typ 2.  

Zamawiający dla parametru „Karta graficzna” wymaga „Zintegrowana w procesorze lub 

dedykowana. Oferowana karta graficzna powinna potrafić wyświetlić identyczny oraz różny obraz na 

4 wyświetlaczach jednocześnie o parametrach 1920 px szerokości 1200 px wysokości”.  

 

Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie urządzenia, którego karta graficzna potrafi wyświetlić 

identyczny 3 wyświetlaczach jednocześnie oraz różny obraz na 4 wyświetlaczach jednocześnie o 

parametrach 1920 px szerokości 1200 px wysokości?? 



   

 

 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający, informuje iż dopuszcza ww. rozwiązanie dla parametru 

”Karta graficzna” – (Załącznik numer 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Część numer 3 – 

komputery stanowiskowe, Komputer stanowiskowy typ 2). 

 

Pytanie nr 5: 

„Dotyczy: Załącznik numer 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Część numer 3 – komputery 

stanowiskowe, Komputer stanowiskowy typ 2.  

Zamawiający dla parametru „Interfejsy Komunikacja” wymaga „Komputer powinien pozwalać na 

bezpośrednie podłączenie: minimum 4 kable HDMI 1.4b lub nowszy”.  

Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie urządzenia wyposażonego w porty HDMI lub/i 

DisplayPort lub/i miniDisplayPort wraz z adapterami umożliwiającymi podłączenie do urządzenia 4 

kabli HDMI 1.4b?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający, informuje iż dopuszcza ww. rozwiązanie dla parametru 

”Interfejsy komunikacja” – (Załącznik numer 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Część 

numer 3 – komputery stanowiskowe, Komputer stanowiskowy typ 2). 

 

 

Pytanie nr 6: 

„Dotyczy: Załącznik numer 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Część numer 3 – komputery 

stanowiskowe, Komputer stanowiskowy typ 2.  

Zamawiający dla parametru „Waga i wymiary” wymaga „Możliwość umieszczenia komputera w 

przestrzeni mebla o wymiarach 300 mm x 300 mm x 60 mm (szerokość x długość x wysokość )”.  

Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie urządzenia o wymiarach 200x200x75 mm?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający, informuje iż dopuszcza ww. rozwiązanie dla parametru 

„Waga i wymiary” – (Załącznik numer 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Część numer 3 – 

komputery stanowiskowe, Komputer stanowiskowy typ 2). 

 

 

Pytanie nr 7: 

„Dotyczy: Załącznik numer 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Część numer 4 – komputery 

biurowe, Komputer stacja robocza, Komputer stacja graficzna, Komputer przenośny. 

 

Zamawiający dla parametru „Dodatkowe oprogramowanie” wymaga „Możliwość przed instalacją 

sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy 

użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji: 

(...) f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a do punktu e”.  

W chwili obecnej, w związku ze zmianami wprowadzonymi przez producenta w dołączonym do 

komputera oprogramowaniu powyższa funkcjonalność nie jest spełniona przez żadnego  

z producentów. W związku z powyższym czy Zamawiający usunie ww. wymagania (litera f.)?” 

 



   

 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż powyższy zapis dotyczy sprawdzenia 

poprawności spełniania wymaganych punktów a do f bezpośrednio na stronie internetowej 

producenta dotyczącego zaoferowanego modelu. Zamawiający informuje, iż przynajmniej 2 

światowych producentów spełnia wszystkie te wymagania. 

 

 

Pytanie nr 8: 

„Dotyczy: Załącznik numer 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Część numer 4 – komputery 

biurowe, Komputer przenośny. 

 

Zamawiający dla parametru „Ekran” wymaga „Komputer przenośny typu notebook z ekranem o 

wielkości minimum 15,5” i maksimum 16,0” o minimalnej rozdzielczości FHD (1920 x 1080) wykonany 

w technologii IPS lub UWVA z podświetleniem LED. Powłoka matowa.”. W związku z odmiennym 

nazewnictwem u każdego z producentów (WVA, UWVA, UWA, SVA) zwracamy się z prośbą  

o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie urządzenia o ekranie z szerokim kątem 

widzenia (WVA)?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż zaakceptuje zaoferowanie urządzenia  

o ekranie z szerokim kątem widzenia (WVA) spełniające wymogi, o których mowa powyżej. 

 

Pytanie nr 9: 

„Dotyczy: Załącznik numer 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Część numer 4 – komputery 

biurowe, Komputer przenośny. 

 

Zamawiający dla parametru „zasilanie” wymaga „Oryginalny zasilacz minimum 64W oraz akumulator 

min. 44Whr umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 

100% w czasie 2 godzin”. Mając na uwadze konieczność weryfikacji powyższej funkcjonalności na 

etapie oceny ofert, czy Zamawiający wymaga aby potwierdzenie spełniania tego wymagania było 

opisane w ogólnodostępnej dokumentacji producenta laptopa?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający informuje, iż wymaga, aby potwierdzenie spełniania 

tego wymagania było opisane w ogólnodostępnej dokumentacji producenta laptopa - (oficjalna 

strona producenta laptopa). 

 

Pytanie nr 10: 

„Dotyczy: Załącznik numer 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Część numer 4 – komputery 

biurowe, Komputer stacja graficzna. 

 

Zamawiający dla parametru „Karta graficzna” wymaga „…Benchmark oceniany na minimum 9000 

pkt. w teście PassMark- Video Card Benchmarks (wynik testu aktualny na dzień przekazania 

Ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i dzień publikacji SWZ na stronie 

www.polin.pl 

http://www.polin.pl/


   

 

).Tabela Benchmark opublikowana na stronie: 

https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html” jednocześnie nie publikując zrzutu 

ekranu z wynikami z dnia przekazania Ogłoszenia do publikacji. Tym samym Zamawiający odwołuje 

się do wyników opublikowanych na stronie PassMark Software dostępnych zaledwie przez jeden dzień 

będący w posiadaniu wyłącznie Zamawiającego.  

 

Czy w związku z powyższym, Zamawiający opublikuje wyniki ze strony internetowej: 

https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html” na podstawie których będzie oceniał 

oferty?” 

 

Odpowiedź: Zamawiający, informuje, iż opublikuje wyniki ze strony internetowej: 
https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html na podstawie których będzie oceniał 
oferty, zgodnie z obowiązującymi przepisami po opublikowaniu przez Urząd Publikacji Unii 
Europejskiej sprostowania, ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji. 
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