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Gródek nad Dunajcem, dnia 30.03.2021r. 

Zamawiający: 

Gmina Gródek nad Dunajcem 

Gródek nad Dunajcem 54 

33-318 Gródek nad Dunajem 

Strona internetowa postępowania 

www.gminagrodek.pl  

 

Odpowiedzi na pytania 

do specyfikacji warunków zamówienia 
. 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Dostawa laptopów” – numer 

postępowania IZP.271.6.2021  

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Gródek nad Dunajcem udziela  

odpowiedzi na pytania do specyfikacji warunków zamówienia:  

 

Pytanie 1: 

Odpowiedź 1: 
Nie.  
  
Pytanie 2: 
W załączniku nr 3 - formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń Zamawiający wskazuje parametry  

Przekątna ekranu  
Wielkość matrycy: 14-14,1”  
Rozdzielczość: Full HD (1920x1080)  
Typ ekranu: matowy, LED, IPS lub WVA  

 Czy zamawiający dopuści laptopy z wielkością matrycy większą niż 14,1”? 
 
Odpowiedź 2: 
Nie.  
 
Pytanie 3: 
W załączniku nr 3 - formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń Zamawiający wskazuje parametry  

Procesor  

Procesor 64 bitowy o architekturze x86 zaprojektowany do pracy w urządzeniach 
przenośnych,   
Wydajność obliczeniowa procesora: w teście Passmark - CPU Mark wg. wyników 
procesorów publikowanych na dzień 27.03.2021 na stronie 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (wyniki w załączniku) procesor 
uzyskujący wynik co najmniej 7,700 punktów  

 Jednocześnie nadmienia że projekt jest realizowany w oparciu o grant pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – 
Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” 
W którym Urząd Marszałkowski woj. Małopolskiego wskazuje w wytycznych by data wprowadzenia procesora na 
rynek nie była wcześniejsza niż rok 2018. 
 Czy ten zapis jest specjalnie pominięty przez zamawiającego?  
 

http://www.gminagrodek.pl/
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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Odpowiedź 3: 
Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SWZ zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma. 
Jednocześnie zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z rozdziałem V pkt 3 wymaga dodatkowo, aby dostarczony 
sprzęt został wyprodukowany nie później niż 12 m-cy przed datą złożenia oferty (dotyczy również podzespołów).  
 
 
 
 
 

Wójt Gminy 

Gródek nad Dunajcem 

 

/-/ mgr inż. Józef Tobiasz 

……………………………………………………… 
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej) 


