
 

 
Kielce, dnia 24.10.2022 r. 
SR-II.272.1.20.2022 
Wszyscy uczestnicy postępowania 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji (zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn.: Zakup sprzętu 
komputerowego, oprogramowania i części komputerowych. 
 
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 
 
W związku z wpłynięciem pytania, dotyczącego ww. postępowania, Zamawiający Powiat 
Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 
2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) przekazuje 
treść zapytania wraz z wyjaśnieniami: 
 
Pytanie 1: 
Zwracam się z zapytaniem dot. OPZ w części 1.3.2a Stacja robocza – zestaw z dwoma 
monitorami I – 8 kpl. i pozostałych do których się odnosi pytanie. 
Wymagają Państwo wydajności procesora mierzonej wg. PASSMARK z dnia 7.09.2022r. nie 
podając wyników testów dla tych procesorów w specyfikacji z tego dnia. Ogłoszenie jest               
z 19.10.2022r.,... Proszę o litość z uwagi na to, że żaden wykonawca nie ma maszyny czasu 
aby cofnąć się w czasie i zerknąć jaki był wynik miesiąc temu. Owszem są serwisy 
internetowe umożliwiające sprawdzenie wyników niektórych procesorów z danego dnia, ale 
brak jest wyników dla wszystkich CPU i to z każdego dnia lub konkretnie tego wymaganego. 
Co więcej, trudno wymagać aby uznać metodę przedstawienia wyników za pomocą innych 
stron przechowujących archiwalne wyniki testów za wiarygodną z uwagi na to, że wyniki są 
podawane dla konkretnego dnia i godziny oraz różnych stref czasowych. Zatem proszę                  
o zmianę powyższego zapisu na jakiś bardziej przemyślany i rozsądny gdyż nie każdy 
wykonawca wiedział o ogłoszeniu postępowania akurat 7.09.2022r. aby zapisać sobie wyniki 
dla wszystkich procesorów w celu sprawdzenia. Wystarczy opublikować listę wyników na ten 
dzień i nie stwarzać sztucznych niczym uzasadnionych problemów, ewentualnie wystarczy 
link bezpośredni do wspomnianych testów w serwisie przechowującym te testy. 
Odpowiedź na pyt. 1: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
Minimalne wymagania dla procesora określone w OPZ w Części 1 ppkt 1.3.2a pkt 3 w tabeli, 
dotyczącej Stacji roboczej – zestawu z dwoma monitorami I to 16 821 punktów. Oferowany 
model procesora musi posiadać zakładaną minimalną liczę punktów lub wyższą, 
potwierdzoną wydrukiem ze strony (https://www.cpubenchmark.net), który jest aktualny na 
dzień składania oferty. Podana w OPZ data badania procesora jest jedynie informacją, kiedy 
Zamawiający dokonywał sprawdzenia jego wydajności. 
 
Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.            
 
Starosta 
Mirosław Gębski                                
 

https://www.cpubenchmark.net/

