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ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Proszowice, dnia 8 maja 2020 r.
Powiat Proszowicki
ul. 3 Maja 72
32-100 Proszowice

dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego dla dwóch szkół ponadpodstawowych Powiatu
Proszowickiego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi
Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich
przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
Zamawiający informuje, że jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z pytaniami.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). Zamawiający odpowiada:
Pytanie 1
Czy Zamawiający byłby uprzejmy doprecyzować jakiej rozdzielczości matrycy oczekuje?
Pragniemy nadmienić, że istnieje możliwość dostarczenia przestarzałej technologii tj. matrycy
w rozdzielczości HD (1366x768), która to może być przyczyną pogorszenia komfortu pracy
użytkownika, obniżeniu ergonomii pracy, zawężeniu obszaru roboczego niektórych aplikacji
(np. Office 2013, 2016, 2019, Office 365, pakietu Adobe i innych aplikacji biurowych) oraz ma
zasadniczy wpływ przy długotrwałym wpatrywaniu się w ekran na zmęczenie wzroku ze
względu na fakt, że generowany obraz jest mniej wyraźny/czytelny.
Odpowiedź: wymagana rozdzielczość matrycy nie mniejsza niż 1920x1088
Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny procesor AMD Ryzen 3, który to charakteryzuje
się
wydajnością
mierzoną
według
popularnego
benchmarku
CPU
Mark
https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html na porównywalnym poziomie jak
procesor firmy Intel Core i3?
Odpowiedź: TAK
Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuści jako równoważne, rozwiązanie polegające na dodaniu do
zaoferowanego notebooka dodatkowego konwertera umożliwiającego wyprowadzenie złącza
RJ-45? Biorąc pod uwagę najnowsze trendy, gdzie renomowani producenci decydują się
wyłącznie na komunikację bezprzewodową jako standard urządzeń mobilnych, a tam gdzie
jest taka potrzeba umożliwiają połączenia kablowe z wykorzystaniem przejściówek i
adapterów do RJ-45, zwracamy się z prośbą jak powyżej. Umożliwi to zaoferowanie sprzętu
większej liczbie producentów, nie wykluczając nikogo. Powyższa prośba stoi w zgodzie ze
stanowiskiem Ministerstwa Cyfryzacji oraz UZP.
Odpowiedź: nie dopuszczamy tego typu rozwiązań

