
 
 

Projekt Nr RPLD.11.03.01-10-0064/18-00 pn.: „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu”  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu, ul. Kaliska 5 a, 99-400 Łowicz,  www.zsp4.lowicz.pl, https://zsp4lowicz.bip.gov.pl/ 

 

Łowicz, dnia 15.12.2020 r. 

ZSPnr4.RPLD.64/18.1.2020 

 

„Doposażenie międzyszkolnych pracowni Technikum nr 4 w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu”” 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem: 765387-N-2020 

w dniu 10.12.2020 r. 

 
ZAMAWIAJĄCY I TRYB POSTĘPOWANIA 

 

Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, NIP 834-188-25-19 w imieniu którego działa: Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu, ul. Kaliska 5a, 99-400 Łowicz, reprezentowany przez 

Dyrektora Zespołu Szkół, www.zsp4.lowicz.pl, zsp4.lowicz.bip.gov.pl,  projekt@zsp4.lowicz.pl, tel./fax. 46 837-49-

49, godz. urzędowania: poniedziałek – piątek od 8.00 do 15.00. 

 

 

Przekazujemy Państwu treść zadanych pytań i udzielone odpowiedzi: 

 

Pytanie 1: 

Proszę o dopuszczenie projektora z pozycji 9 z parametrem: współczynnik odległości: min. 1,48 - max. 1,77 :1. 

Pozwoli to zaproponować projektor spełniający wymagania Zamawiającego. Błąd w wymogach może być 

spowodowany błędnymi informacjami na stronach internetowych różnych sklepów internetowych.  

 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający wskazał w opisie przedmiotu zamówienia na współczynnik odległości: min. 1,48 – max. 1,78:1. 

Zamawiający świadomie dopuścił szerszy zakres parametru. Wymóg pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie nr 2. 

Proszę o dopuszczenie i określenie progów punktowych alternatywnego testu procesorów, którym jest test PassMark 

(CPU). Pozwoli to precyzyjnie dobrać sprzęt spełniający wymagania Zamawiającego, przy zapisie że testy mają być 

przeprowadzone na zaoferowanym komputerze/laptopie. 

 

Odpowiedź nr 2: 

Nie wyrażamy zgody na określenie progów punktowych w teście ze strony WWW. Wyniki takiego testu są często 

rozbieżne z oczekiwanymi parametrami sprzętu wymaganego przez Zamawiających.  
Testy aplikacyjne — mierzą wydajność komputera używając pewnego zestawu standardowych programów 
używanych w normalnej pracy z komputerem. Preferowanym sposobem określania wymagań dotyczących 
wydajności jest odwołanie do wymaganych, minimalnych wskaźników uzyskiwanych przez zestawy 
komputerowe w testach aplikacyjnych. Przewaga w testach syntetycznych może bowiem nie przekładać się na 
postrzeganą przez użytkownika wydajność komputera. Przykładowo zestaw z bardzo silnym procesorem i dość 
powolnym dyskiem twardym może być postrzegany przez użytkownika jako wolny, mimo iż w teście 
syntetycznym mierzącym moc obliczeniową uzyska wysoki wynik. 

 

Pytanie nr 3: 

Ze względu na braki w dostępności laptopów obecnie na rynku, proszę o dopuszczenie laptopów bez wbudowanego 

złącza RJ-45. Ewentualnie proszę o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania, którym jest adapter LAN (zewnętrzny 

adapter RJ45 podłączany do portu USB). Pozwoli to złożyć ofertę na sprzęt, który obecnie jest jeszcze dostępny na 

rynku. 

 

Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
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Pytanie nr 4: 

Ze względu na braki w dostępności laptopów obecnie na rynku, proszę o dopuszczenie laptopów bez wbudowanego 

Napędu DVD. Ewentualnie proszę o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania tj. zewnętrzne napędu DVD 

(podłączany do portu USB). Pozwoli to złożyć ofertę na sprzęt, który obecnie jest jeszcze dostępny na rynku. 

 

Odpowiedź nr 4: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

 

Treść pytań i udzielone odpowiedzi zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego - www.zsp4.lowicz.pl. 

https://zsp4lowicz.bip.gov.pl/ 

 

 

Dyrektor ZSP nr 4 w Łowiczu 

Małgorzata Zielińska  

                  __________________________ 

podpis osoby uprawnionej 
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