Nazwa zamówienia: „Dostawa
Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych w ramach zadania:
„Doposażenie
Doposażenie placówki w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego”
zawodowego

Rzeszów, dnia 13.12.2016
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r.

ODPOWIEDŹ DO ZAPYTANIA O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Dotyczy zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych na potrzeby
Zespołu
espołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie w ramach projektu:
„Kompetencje
Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy”
pracy realizowana w ramach zadania:
„Doposażenie
Doposażenie placówki w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji
kształcenia zawodowego”

Nr postępowania: ZST.27271.1.2016.2017
Pytanie:
„Z uwagi, że
e na stronie internetowej:
https://results.bapco.com/results/benchmark/SYSmark_2014 wymienione są
s
tylko przykładowe testy
ty i nie obejmuje ona wszystkich najnowszych
procesorów, wnosimy o odpowiednią
odpowiedni modyfikację zakresu wymagania
w przedmiotowym punkcie tj. przedstawienie minimum wydruku
z przeprowadzonych testów wykonanego przez Wykonawcę
Wykonawc za pomocą
pomoc
oprogramowania Sysmark 2014.
20

Odpowiedź:
W załączniku
czniku Nr 4 do SIWZ: Opis
Opi
Przedmiotu
u Zamówienia, wyniki wskazane
w testach Sysmark 2014 podane są jako wartości minimalne,
, które powinien
powin
spełniać
oferowany
procesor.
Ponadto
Ponadto
w
specyfikacji
podano
drugie(alternatywne)
źródło
weryfikacji
poziomu
wydajno
wydajności
procesora(http://www.cpubenchmark.net
http://www.cpubenchmark.net)
wraz
z
określeniem
leniem
wartości
warto
minimalnej.
W każdym
dym przypadku Zamawiaj
Zamawiający uzna zaoferowanie procesora o wyniku
wydajności równym lub wyższym
wy szym od wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia
(co wynika z podania bazowych wartości jako minimalne) w przypadku
przedłożenia
enia wydruku z prze
przeprowadzonych testów za pomocą
pomoc
wskazanego
narzędzia przez Wykonawc
nawcę. Rozwiązanie to nie wpływa w jakikolwiek sposób
na konieczność zmiany Załącznika
Zał
Nr 4 do SIWZ – Opis Przedmiotu
rzedmiotu Zamówienia.
Zamó

_________________________________________________________________________________________
Projekt: „Kompetencje
Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy” realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
2014
oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia
kszt
zawodowego

