
 
 

Chojna, dnia 11 sierpnia 2022 r. 
DIR.271.6.2.2022.MA 

  

Uczestnicy postępowania 
 
 

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o udzielenie zamówienia 
publicznego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego Wsparcie dzieci 
z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR oraz projektu Cyfrowa Gmina”, opublikowane 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.07.2022 r. pod numerem 2022/S 132-375599. 
 

 
  

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, 
przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami, w następującym zakresie: 
 
Pytanie nr 1: 
Czy zamawiający dopuszcza wynik Passmark CPU Mark dla pozycji 2. Komputer stacjonarny 
w Część 1: Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla dostawy sprzętu 
komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin 
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w postaci min 14400 punktów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza obniżenie wymaganego wyniku Passmark CPU Mark do poziomu 
minimum 14400 punktów. 
 
Pytanie nr 2: 
Czy zamawiający dopuszcza wynik Passmark CPU Mark dla pozycji 11. Laptop w Część 2: 
Część 2: Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla dostawy sprzętu 
komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” w postaci min 22000 
punktów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza obniżenie wymaganego wyniku Passmark CPU Mark do poziomu 
minimum 22000 punktów. 
 
Pytanie nr 3: 
Czy zamawiający dopuszcza wynik Passmark CPU Mark dla pozycji 9. Laptop w „Część 2: 
Część 2: Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla dostawy sprzętu 
komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” w postaci min 27000 
punktów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza obniżenie wymaganego wyniku Passmark CPU Mark do poziomu 
minimum 27000 punktów. 
 



 
 

Pytanie nr 4: 
Czy zamawiający dopuszcza wynik Passmark CPU Mark dla pozycji 10. Laptop w „Część 2: 
Część 2: Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla dostawy sprzętu 
komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” w postaci min 21000 
punktów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza obniżenie wymaganego wyniku Passmark CPU Mark do poziomu 
minimum 21000 punktów. 
 
Pytanie nr 5: 
Czy zamawiający dopuszcza wynik Passmark CPU Mark dla pozycji 12. Laptop w „Część 2: 
Część 2: Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla dostawy sprzętu 
komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” w postaci min 10000 
punktów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza obniżenie wymaganego wyniku Passmark CPU Mark do poziomu 
minimum 10000 punktów. 
 
Pytanie nr 6: 
Czy zamawiający dopuszcza dla pozycji 12.Laptop w punkcie Bateria i zasilanie parametry - 
Bateria 3-ogniowa litowo-jonowa o pojemności minimum 40 Wh Zasilacz o mocy min. 45W? 
„Część 2: Część 2: Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla dostawy 
sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zmianę parametru dotyczącego pojemności baterii na minimum 40 
Wh oraz parametru zasilacza na moc min. 45W. 
 
Pytanie nr 7: 
Czy zamawiający dopuszcza brak certyfikatów ISO13406-2 i ISO 9241,CE dla monitorów w 
części 1 i 2? 

 
Odpowiedź: 
Dopuszczalny jest brak certyfikatów ISO 13406-2 i ISO 9241, tylko i wyłącznie, gdy pozostałe 
parametry sprzętu nie ulegną zmianie. Certyfikat CE jest wymagany. 
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