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WYJAŚNIENIE I ZMIANA 
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym (identyfikator 

postępowania ocds-148610-e16e1907-b35e-11ed-9236-36fed59ea7dd) 
3/2023/ZP o udzielenie zamówienia publicznego na  

 
Dostawa zestawów komputerowych  

dla SZPZLO Warszawa Białołęka-Targówek 
 

 
 
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (T. J. Dz. U. 2021 poz. 1129) Zamawiający – Samodzielny Zespół Publicznych 
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek udziela wyjaśnień treści 
specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). 

 
Pytanie: 
W ramach kryteriów dodatkowych poza cenowych w SIWZ jest napisane: 
Parametry techniczne – 30% 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przy kryterium „Parametry techniczne” – 
Parametry niewymagane, lecz dodatkowo punktowane, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do 
SWZ wynosi 30. 
W żadnym miejscu SIWZ Zamawiający nie wyjaśnia jak będą przeliczane punkty w tym 
kryterium. W formularzu cenowym są zapisy: 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o jasne i precyzyjne podanie tak aby nie budziło 
to wątpliwości i nie rodziło własnych interpretacji jak będą przydzielane punkty i za co. 
Czy procsor AMD np. jest lepszy od Intel wskazanego, jeżeli tak to jaki? Ewentalnie proszę 
o podanie liczby pkt w teście np.: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php i 
wskazanie za jakie punkty będzie wykonawca mógł otrzymać większą liczbę w ocenie 
dalej: co oznacza rozdzielczość ekranu i która dla Zamawiającego jest lepsza? 
Karta grafiki – podobnie jak procesor, która jest lepsza? 
Złącza: co dla Zamawiającego jest lepsze: czy więcej usb czy więcej np. HDMI. 
Obecnie to kryterium jest niejasne i stwarza możliwość własnych interpretacji. 
Wnosimy o jasne doprecyzowanie tego kryterium lub jego usunięcie a w przypadku



 

procesora i karty grafiki wnosimy o posługiwanie się punktacją we wskazanym powyżej 
teście a nie nawami własnymi. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający precyzuje załącznik nr 2 do SWZ – 
Parametry techniczne w ten sposób, że załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie: 
 
„Zestawy komputerowe – 58 sztuk 

Lp. Opis parametrów  
Wymagane 

wartości 
graniczne 

Wartość 
minimalna 

 

Wartość 
optymalna 

Punktacja / 
maksymalna 

liczba 
punktów 

Parametry, 
wartości,  

dane 
techniczne 
(wypełnia 

Wykonawca 
) 

 poprzez 
wpisanie 

słowa 
„TAK”,/„ NIE”  

lub podaje 
wymaganą 
informację 

KOMPUTER STACJONARNY TYPU ALL-IN-ONE 

1.  Producent podać nie dotyczy nie dotyczy bez punktacji  

2.  Model, symbol, typ urządzenia podać nie dotyczy nie dotyczy bez punktacji  

3.  Wydajność procesora (według testów passmark 
dostępnych na stronie www.passmark.net) TAK, podać 10 000 10 200 5 pkt.  

4.  Pamięć RAM min. 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2666 MHz) TAK, podać 8 GB 16 GB 5 pkt.  
5.  Typ ekranu matowy TAK nie dotyczy nie dotyczy bez punktacji  

6.  Przekątna ekranu min. 21,5" TAK, podać 21,5” 23,8” 3 pkt.  

7.  Rozdzielczość ekranu min. 1920 x 1080 (FullHD) TAK, podać 1920 x 1080 1920 x 1080 
FHD 2 pkt.  

8.  Parametry pamięci masowej dysk SSD min. 256 GB TAK, podać 256 GB 256 GB 5 pkt.  

9.  Wydajność grafiki (według testów passmark 
dostępnych na stronie www.passmark.net) TAK, podać 2D – 260 

3D - 1000 
2D – 270 
3D - 1050 5 pkt.  

10.  Dźwięk wbudowane głośniki stereo oraz mikrofon TAK nie dotyczy nie dotyczy bez punktacji  

11.  
Sieć/komunikacja bezprzewodowa min. Wi-Fi 5 
(802.11 a/b/g/n/ac), LAN 10/100/1000 Mbps, 
Bluetooth 

TAK, podać nie dotyczy nie dotyczy bez punktacji  

12.  Złącza panel tylny TAK, podać 

USB 3.2 Gen. 1 
- 1 szt. 

USB 3.2 Gen. 1 
- 4 szt. 

RJ-45 (LAN) - 
1 szt. 

HDMI out - 1 
szt. 

DC-in (wejście 
zasilania) - 1 

szt. 

USB 3.2 Gen. 1 - 
1 szt. 

USB 3.2 Gen. 1 - 
4 szt. 

RJ-45 (LAN) - 1 
szt. 

HDMI out - 1 
szt. 

DC-in (wejście 
zasilania) - 1 

szt. 

5 pkt.  

13.  Wbudowana kamera internetowa TAK nie dotyczy nie dotyczy bez punktacji  

14.  

Mysz połączenie z komputerem: przewodowo USB 
Dominujący kolor: odcienie czerni 
Cechy dodatkowe ergonomiczny kształt, 
przeznaczona dla osób prawo i leworęcznych 

TAK nie dotyczy nie dotyczy bez punktacji  

15.  Klawiatura: 
Połączenie z komputerem: przewodowo USB TAK nie dotyczy nie dotyczy bez punktacji  



 

 

 

Dominujący kolor: odcienie szarości lub czerni 

16.  
System operacyjny: 
Zainstalowany Microsoft Windows 11 Pro 64-bit 
Edition, licencja bez ograniczeń czasowych 

TAK nie dotyczy nie dotyczy bez punktacji  

17.  
Gwarancja: 
Producenta min. 24 miesiące od daty dostarczenia 
sprzętu 

TAK, podać nie dotyczy nie dotyczy bez punktacji  

18.  

Akcesoria: 
Do zestawu należy dołączyć zestaw okablowania 
niezbędnego do podłączenia i uruchomienia zestawu 
komputerowego 

TAK nie dotyczy nie dotyczy bez punktacji  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dyrektor 

SZPZLO Warszawa Białołęka-Targówek 

     Marcin Jakubowski 

 

 


