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Wykonawcy uczestnicz ący w post ępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 
 

     Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający – Miasto Łódź, 
Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 przekazuje zapytania od Wykonawcy dotyczące 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i udziela wyjaśnień 
dotyczących postępowania na Dostaw ę 50 sztuk komputerów przeno śnych 
(laptopów).  

Pytanie 1 
Zamawiający wymaga wydajności procesora na poziomie 6535 pkt. wg PassMark CPU-
Mark w kategorii Laptop & Portable CPU Performance na dzień 05.11.2020. Czy 
Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i nie zamierzał wymagać procesora 4 
rdzeniowego zamiast 6 rdzeniowego ? 6 rdzeniowe procesory dedykowane do 
notebooków osiągają znacznie wyższe wyniki od podanych i wymaganych przez 
Zamawiającego. 
Odpowied ź 1 
Zamawiający informuje, iż w dniu 06.11.2020 r. dokonał zmiany treści SIWZ dotyczącej 
Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w ww. zakresie. 
Tekst ujednolicony OPZ na dzień 06.11.2020 r. został zamieszczony pod linkiem: 
https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-30000-
euro/?tx_edgepublicorder_order%5Border%5D=1352&tx_edgepublicorder_order%5Bactio
n%5D=show&tx_edgepublicorder_order%5Bcontroller%5D=Order 
 
Pytanie 2 
Prosimy o dopuszczenie notebooków z następującymi wbudowanymi portami: 
 2x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-A, 
1xUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C Intel® Thunderbolt™ 3, 
1x USB Typ-C z obsługą DP 1.2, 
1x HDMI 1.4, 
1x DisplayPort 1.2, 
port zasilania, złącze linki zabezpieczającej 
Odpowied ź 2 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 3  
Prosimy o dopuszczenie notebooków z następującą funkcjonalnością diagnostyki, która  
w praktyce jest wystarczająca do sprawnego i skutecznego monitorowania komputera: 

„System diagnostyczny dostępny z poziomu BIOS lub z poziomu menu boot, 
umożliwiający przetestowanie komponentów komputera. Pełna funkcjonalność systemu 
diagnostycznego musi być realizowana bez użycia : dostępu do sieci i Internetu, dysku 
twardego również w przypadku jego braku, urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych typu: 
pamięć flash, USBpen itp. System diagnostyczny umożliwia włączenia/wyłączenia hasła 
dla dysku twardego”. 
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Odpowied ź 3 
Zamawiający informuje, iż nie akceptuje zmiany systemu diagnostycznego z systemu bios 
i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
 
 
Pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi udziel one przez Zamawiaj ącego 
stanowi ą integraln ą część SIWZ. 
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