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Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) 
 

 

Dotyczy postępowania, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu i oprogramowania 

komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

 
W związku z wniesionymi zapytaniami do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) obowiązującej w 

przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 4 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 t.j.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający wyjaśnia i zmienia 

treść SWZ w następujący sposób: 

 

Pytanie nr 1  

Dotyczy Zestaw komputerowy do celów biurowych 

Zamawiający wymaga, aby komputer w oferowanej konfiguracji osiągał odpowiednie wyniki w teście SYSmark 2018 

PerformanceTest. Pragniemy poinformować, że od 01.08.2022 r. wyniki testów SYSmark 2018 PerformanceTest  nie 

będą już akceptowane i firma BAPCo zaleca przeprowadzanie testów wydajnościowych za pomocą oprogramowania 

SYSmark 25. Obecnie firma BAPCO nie wydaje już nowych patchy (ostatni patch dla SYSmark 2018 został stworzony 

27 stycznia 2021 r.), które to wnosiły poprawki do oprogramowania i umożliwiały przeprowadzenie testów na 

najnowszych udostępnionych wersjach systemu operacyjnego Windows 10. Na chwilę obecną w takiej postaci w jakiej 

zostało pozostawione przez producenta oprogramowanie SYSmark 2018 z ostatnim patchem może nie być w ogóle 

możliwe przeprowadzenie testów wydajnościowych z najnowszą wersją Windows 10 lub wyniki testów będą 

niemiarodajne.  

SYSmark 25 jako nowsza wersja oprogramowania prezentuje wyniki inne od tych prezentowanych przez 

oprogramowanie SYSmark 2018. W związku z tym, aby zachować wydajność adekwatną do wymaganej przez 

Zamawiającego dla SYSmark 2018, czy Zamawiający dopuści komputer osiągający poniższe wyniki w teście SYSmark 

25?  

1.  Overall Rating – 1300 pkt. 

2. Productivity – 1350 pkt. 

3. Creativity – 1270 pkt.  

4. Responsiveness – 1230 pkt.  

Odpowiedź 

Zamawiający dopuści komputer osiągający poniższe minimalne wyniki w teście SYSmark 25:  

1.  Overall Rating – 1300 pkt. 

2. Productivity – 1350 pkt. 

3. Creativity – 1270 pkt.  

4. Responsiveness – 1230 pkt.  

 

Pytanie nr 2 

Dotyczy Notebook do celów biurowych 

Zamawiający wymaga, aby komputer w oferowanej konfiguracji osiągał odpowiednie wyniki w teście SYSmark 2018 

PerformanceTest. Pragniemy poinformować, że od 01.08.2022 r. wyniki testów SYSmark 2018 PerformanceTest  nie 

będą już akceptowane i firma BAPCo zaleca przeprowadzanie testów wydajnościowych za pomocą oprogramowania 

SYSmark 25. Obecnie firma BAPCO nie wydaje już nowych patchy (ostatni patch dla SYSmark 2018 został stworzony 

27 stycznia 2021 r.), które to wnosiły poprawki do oprogramowania i umożliwiały przeprowadzenie testów na 



 

 

najnowszych udostępnionych wersjach systemu operacyjnego Windows 10. Na chwilę obecną w takiej postaci w jakiej 

zostało pozostawione przez producenta oprogramowanie SYSmark 2018 z ostatnim patchem może nie być w ogóle 

możliwe przeprowadzenie testów wydajnościowych z najnowszą wersją Windows 10 lub wyniki testów będą 

niemiarodajne.  

SYSmark 25 jako nowsza wersja oprogramowania prezentuje wyniki inne od tych prezentowanych przez 

oprogramowanie SYSmark 2018. W związku z tym, aby zachować wydajność adekwatną do wymaganej przez 

Zamawiającego dla SYSmark 2018, czy Zamawiający dopuści komputer osiągający poniższe wyniki w teście SYSmark 

25?  

1.  Overall Rating – 1170 pkt. 

2. Productivity – 1280 pkt. 

3. Creativity – 1060 pkt.  

4. Responsiveness – 1200 pkt.  

Odpowiedź 

Zamawiający dopuści komputer osiągający poniższe minimalne wyniki w teście SYSmark 25:  

1.  Overall Rating – 1170 pkt. 

2. Productivity – 1280 pkt. 

3. Creativity – 1060 pkt.  

4. Responsiveness – 1200 pkt.  

 

Pytanie nr 3 

Dotyczy Notebook do celów biurowych 

Czy Zamawiający dopuści notebook wyposażony w 99 klawiszy zamiast 100?  

Odpowiedź 

Zamawiający dopuści notebook wyposażony w 99 klawiszy. 

 

Pytanie nr 4 

Dotyczy Notebook do celów biurowych 

Zamawiający wymaga aby notebook wyposażony był w układ graficzny z własną niewspółdzieloną pamięcią 1GB. 

Wnioskujemy zweryfikowanie tego wymagania i uznanie grafiki zintegrowanej z procesorem jako równoważnej. W 

przypadku urządzeń wykorzystywanych do celów nie specjalistycznych ale jako maszyny do pisania, oglądania filmów, 

korzystania z  Internetu czy innych prac biurowych układ graficzny zintegrowany z procesorem jest wystarczający. 

Obecnie niezintegrowane grafiki maja pamięć własna min 2GB co zdecydowanie przekracza wymaganie 

zamawiającego, ale wpływa tez na znaczny wzrost ceny urządzenia. Przy zainstalowanych 8GB pamięci RAM na kartę 

graficzną przypadnie co najmniej 1 GB pamięci do obsługi grafiki. W związku z tym czy Zamawiający dopuści notebook 

z grafiką zintegrowaną z procesorem osiągającą min. 1700 punktów?   

Odpowiedź 

Zamawiający dopuści notebook z grafiką zintegrowaną z procesorem, osiągającą min. 1700 punktów punktów w teście 

PassMark - G3D Mark, wynik testu oferowanego układu graficznego musi być dostępny na stronie: 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php. 

Należy dołączyć dokument potwierdzający spełnianie ww. wymagania w formie wydruku ze strony: 

http://www.videocardbenchmark.net. 

 

Pytanie nr 5 

Dotyczy Notebook do celów biurowych 

Zamawiający wymaga, aby obudowa spełniała normę MIL-STD-810G. Obecnie modele notebooków testowane są 

według najnowszej  normy MIL-STD-810H. W związku z tym, czy Zamawiający dopuści notebook z obudową 

spełniającą najnowszą normę MIL-STD-810H?  

Odpowiedź 

Zamawiający dopuści notebook z obudową spełniającą normę MIL-STD-810H. 

 

Pytanie nr 6 

Dotyczy Notebook do celów biurowych, Notebook o podwyższonych parametrach typ 1, Notebook o podwyższonych 

parametrach typ 2 

Zamawiający wymaga, aby notebook posiadał port 1x RJ-45 (10/100/1000) oraz kartę sieciową 10/100/1000 Ethernet 

RJ-45, wspierającą obsługę WoL. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga, aby notebook wyposażony był w 

łącznie 1 fizyczny port RJ-45 (10/100/1000)?  

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga by notebook był wyposażony w minimum 1 fizyczny port RJ-45 (10/100/1000). 



 

 

 

Pytanie nr 7 

Dotyczy Notebook do celów biurowych 

Zamawiający wymaga, aby notebook wyposażony był w port umożlwiający podłączenie dedykowanej stacji dokującej 

oraz port zasilania. Czy Zamawiający dopuści notebook wyposażony w port Thunderbolt 4, który zamiennie może służyć 

jako port umożlwiający podłączenie dedykowanej stacji dokującej lub jako port zasilania? Od strony technicznej 

notebook wyposażony w  port Thunderbolt 4 służący zamiennie jako port umożlwiający podłączenie dedykowanej stacji 

dokującej lub jako port zasilania umożliwia osiągnięcie tych samych funkcjonalności co notebook wyposażony w 

oddzielnie porty do podłączenia stacji dokującej i zasilania. W przypadku podłączenia do portu Thunderbolt 4 

dedykowanej stacji dokującej notebook zasilany będzie poprzez stację dokującą do której podłączony  będzie zasilacz, 

a w przypadku braku dedykowanej stacji dokującej notebook zasilany będzie poprzez zasilacz podłączony bezpośrednio 

do portu Thunderbolt 4.  

Odpowiedź 

Zamawiający dopuści notebook wyposażony w port Thunderbolt 4, który zamiennie może służyć jako port umożlwiający 

podłączenie dedykowanej stacji dokującej lub jako port zasilania. 

 

Pytanie nr 8 

Dotyczy Zestaw komputerowy podwyższonych parametrach z dwoma monitorami typ 1, Zestaw komputerowy 

podwyższonych parametrach z dwoma monitorami typ 2, Notebook o podwyższonych parametrach typ 1, Notebook o 

podwyższonych parametrach typ 2 

Zamawiający wymaga, aby oferowane komputery przenośne osiągały odpowiednie wyniki w testach SYSmark 2018 i 

MobileMARK 2018 Performance Test. Opisane konfiguracje notebooków i komputerów są niestandardowe i nie są one 

dostępne w „od ręki”. Czas dostawy specjalnie skonfigurowanych pojedynczych sztuk w obecnej sytuacji 

epidemiologicznej wynosi ponad 30 dni i nie jest możliwe przeprowadzenie wymaganych testów w trakcie trwania 

postępowania. W związku z tym, czy Zamawiający zrezygnuje z wymogów dotyczących testów SYSmark 2018 i 

MobileMARK 2018 dla wskazanych komputerów, notebooków i odwoła się jedynie do wyników dostępnych w 

powszechnie dostępnych źródłach (Passmark Performance Test- CPU BenchMark, Video Card Benchmark) jako 

jedynego kryterium wydajnościowego dla tych maszyn? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, iż w odniesieniu do pozycji OPZ:  

▪ Zestaw komputerowy o podwyższonych parametrach z dwoma monitorami typ 1,  

▪ Zestaw komputerowy o podwyższonych parametrach z dwoma monitorami typ 2,  

▪ Notebook o podwyższonych parametrach typ 1, 

▪ Notebook o podwyższonych parametrach typ 2, 

na potwierdzenie spełnienia wymagań wydajnościowych procesora i układu graficznego, Zamawiający odwołuje się do 

wyników w powszechnie dostępnych źródłach i wymaga załączenia wydruków, odpowiednio: 

▪ ze strony https://www.cpubenchmark.net z wynikiem testu dla oferowanego procesora, 

▪ ze strony: http://www.videocardbenchmark.net, z wynikiem testu dla oferowanej karty grafiki. 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż w odniesieniu do pozycji OPZ:  

▪ Zestaw komputerowy o podwyższonych parametrach z dwoma monitorami typ 1,  

▪ Zestaw komputerowy o podwyższonych parametrach z dwoma monitorami typ 2,  

▪ Notebook o podwyższonych parametrach typ 1, 

▪ Notebook o podwyższonych parametrach typ 2, 

na potwierdzenie spełniania wymagań w zakresie wydajności obliczeniowej oferowanego komputera, Zamawiający nie 

wymaga załączenia wyniku przeprowadzonego testu SYSmark® 2018 lub MobileMARK 2018. Zamawiający zastrzegł 

natomiast w OPZ, że po podpisaniu umowy a przed odbiorem komputerów może zażądać od Wykonawcy dokumentu 

potwierdzającego spełnianie ww. wymagań w formie wydruku z przeprowadzonego testu, potwierdzonego przez 

Wykonawcę lub wydruk ze strony: https://results.bapco.com. 

 

Jednocześnie działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy zamawiający zmienia zapisy SWZ w następujący sposób: 

 

1. Zamawiający dla pozycji w Opisie przedmiotu zamówienia:  

▪ Notebook o podwyższonych parametrach typ 1, 

zmienia brzmienie dotychczasowego wymagania: 

Bateria i 

zasilanie 

Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w 

czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin. 

Dedykowany zasilacz. 

TAK 

Należy załączyć wydruk 

przeprowadzonego testu w celu 

https://www.cpubenchmark.net/
http://www.videocardbenchmark.net/
https://results.bapco.com/


 

 

Oferowany komputer przenośny musi osiągać w teście 

wydajności MobileMark 2018 Performance Test w kategorii 

Battery Life wynik minimum 500 minut. 

weryfikacji poprawności 

przeprowadzonego testu. 

 na nowe: 

Bateria i 

zasilanie 

Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w 

czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin. 

Dedykowany zasilacz. 

Oferowany komputer przenośny musi osiągać w teście 

wydajności MobileMark 2018 Performance Test w kategorii 

Battery Life wynik minimum 500 minut. 

 

Zamawiający zastrzega, że po podpisaniu umowy a przed 

odbiorem komputerów może zażądać od Wykonawcy 

dokumentu potwierdzającego spełnianie ww. wymagań w 

formie wydruku z przeprowadzonego testu, potwierdzonego 

przez Wykonawcę lub wydruk ze strony: 

https://results.bapco.com. 

TAK 

 

 

Zamawiający dla pozycji w Opisie przedmiotu zamówienia:  

▪ Notebook o podwyższonych parametrach typ 2, 

zmienia brzmienie dotychczasowego wymagania: 

Bateria i 

zasilanie 

6-ogniwowa bateria 95 Wh z funkcją ExpressCharge. 

Dedykowany zasilacz sieciowy 240W. 

Oferowany komputer przenośny musi osiągać w teście 

wydajności MobileMark 2018 Performance Test w kategorii 

Battery Life wynik minimum 500 minut. 

 

TAK 

Należy załączyć wydruk 

przeprowadzonego testu w 

celu weryfikacji poprawności 

przeprowadzonego testu. 

na nowe: 

Bateria i 

zasilanie 

6-ogniwowa bateria 95 Wh z funkcją ExpressCharge. 

Dedykowany zasilacz sieciowy 240W. 

Oferowany komputer przenośny musi osiągać w teście 

wydajności MobileMark 2018 Performance Test w kategorii 

Battery Life wynik minimum 500 minut. 

 

Zamawiający zastrzega, że po podpisaniu umowy a przed 

odbiorem komputerów może zażądać od Wykonawcy 

dokumentu potwierdzającego spełnianie ww. wymagań w 

formie wydruku z przeprowadzonego testu, potwierdzonego 

przez Wykonawcę lub wydruk ze strony: 

https://results.bapco.com. 

TAK 

 

 

2. § 7 SWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

§ 7. Termin wykonania zamówienia  
1. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w § 21 ust. 3 
SWZ.  

2. Termin wykonania zamówienia: dla części I i III do 80 dni od daty podpisania umowy, dla cz. II  do 60 dni od 
daty podpisania umowy. Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert i Wykonawca zobowiązany jest 
wskazać w formularzu oferty termin w jakim zobowiąże się zrealizować przedmiot zamówienia.  

 

3. W  § 20 SWZ (Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert)  - 

 

a. Zamawiający dodaje ust. 4 a) (dla cz. I) o następującym brzmieniu: 

„W kryterium termin realizacji zamówienia dla cz. I (dostawa, montaż, instalacja sprzętu oraz oprogramowania) – 

maksymalnie do 80 dni od dnia zawarcia umowy, zostaną przyznane punkty od 0 do 20 zgodnie z oświadczeniem 

Wykonawcy złożonym w formularzu oferty:  

– za zadeklarowanie terminu realizacji do 80 dni od daty podpisania umowy – 0 pkt;  

– za zadeklarowanie terminu realizacji do 60 dni od daty podpisania umowy – 10 pkt;  

– za zadeklarowanie terminu realizacji do 40 dni od daty podpisania umowy – 20 pkt.” 

https://results.bapco.com/
https://results.bapco.com/


 

 

 

Ust. 4 pozostaje bez zmian i dotyczy cz. II. 

 

b. Ust. 9 (dla cz. III) otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„W kryterium termin realizacji zamówienia (dostawa, montaż, instalacja sprzętu oraz oprogramowania) – maksymalnie 

do 80 dni od dnia zawarcia umowy, zostaną przyznane punkty od 0 do 20 zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy 

złożonym w formularzu oferty:  

– za zadeklarowanie terminu realizacji do 80 dni od daty podpisania umowy – 0 pkt;  

– za zadeklarowanie terminu realizacji do 60 dni od daty podpisania umowy – 10 pkt;  

– za zadeklarowanie terminu realizacji do 40 dni od daty podpisania umowy – 20 pkt.” 

 

Zgodnie z art. 286 ust.6 oraz 286 ust. 7 ustawy wyjaśnienia i zmiana treści SWZ zostaną udostępnione na stronie 

Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
sprawę prowadzi:  
Anna Radzik 
tel. (22) 31 41 691  

https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
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