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Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Poprawa 

jakości kształcenia w LO nr XV we Wrocławiu poprzez zakup wyposażenia pracowni fizycznej i 4 pracowni 
cyfrowych” (Nr naboru: RPDS.07.02.02-IZ.00-02-079/16 – ZIT; umowa nr RPDS.07.02.02-0005/16). 

 
Zamawiający – Liceum Ogólnokształcącego Nr XV; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław – 

działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.– dalej „ustawa Pzp”) zamieszcza na stronie internetowej, 
na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.: „Notebook dla 
uczniów (z oprogramowaniem)”. 

 
PYTANIA i ODPOWIEDZI 

Pytanie 1: 
Zasady oceny kryterium „Zainstalowana pamięć RAM” – P(G) Punkty za kryterium 
„Zainstalowana pamięć RAM" – maksymalnie 20 pkt – zostaną przyznane w następujący 
sposób: 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zaoferuje komputer z min. 8 GB RAM. 
Za zainstalowana pamięć 12 GB RAM do 16 GB RAM : 5 pkt Za zainstalowana pamięć równą 
lub większą niż 16 GB RAM: 20 pkt 
Ile punktów otrzyma Wykonawca za: 16 GB pamięci  -5 czy 20 pkt.  Jak należy rozumieć zapis 
SIWZ.? 

Odpowiedź 1: 
Zapis SIWZ należy rozumieć tak jak zapisano, czyli: za zainstalowana pamięć 12 GB RAM do 
16 GB RAM : 5 pkt (czyli matematycznie, jeżeli zainstalowana pamięć mieści się w przedziale: 
>12GB i jednocześnie < 16 GB, to Wykonawca otrzymuje 5 pkt). Natomiast za zaoferowanie 
zainstalowanej pamięć równej lub większej niż 16 GB RAM, Wykonawca otrzyma 20 pkt (czyli 
matematycznie, jeżeli zainstalowana pamięć jest od 16 GB – ale łącznie z 16 GB: czyli ≥ 16GB, 
to Wykonawca otrzyma 20 pkt). 

Oznacza to, że za zaoferowanie zainstalowanej pamięci równej lub większej niż 16 GB 
wykonawca otrzyma 20 pkt. 

Powyższe wyjaśnienie nie zmianie w żaden sposób treści SIWZ. 
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Pytanie 2: 
Dot. Zasady oceny kryterium „Zainstalowany dysk SSD” – P(T) Punkty za kryterium 
„Zainstalowany dysk SSD” – maksymalnie 20 pkt – będą przyznane odpowiednio w następujący 
sposób: Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zaoferuje komputer z min. 128 GB SSD. 
Za dysk SSD do 249 GB : 5 pkt 
Za dysk SSD od 250 GB do 480 GB: 10 pkt Za dysk SSD równy lub większy niż 480 GB: 20 pkt . 
Ile punktów otrzyma Wykonawca za: 480 GB pojemności dysku -10 czy 20 pkt. Jak należy 
rozumieć zapis SIWZ.? 

Odpowiedź 2: 
Zapis SIWZ należy rozumieć tak jak zapisano, czyli: za zainstalowany dysk SSD od 250 GB do 
480 GB: 10 pkt. Czyli matematycznie, jeżeli zainstalowany dysk mieści się w przedziale: ≥250GB 
i jednocześnie < 480 GB, to Wykonawca otrzymuje 10 pkt. Wynika to z zapisu warunku dla 
dysków o mniejszej pojemności, gdzie wskazano, że do 249 GB Wykonawca otrzymuje 5 pkt. 
Z zapisu wynika więc, że wielkość dysku SSD należy przyjąć z dokładnością do 1 GB i dyski 
250 GB już są w przedziale 250-480 GB (ale bez 480 GB – co z kolei wynika z zapisu: „równe 
lub większe”). 
Natomiast za zaoferowanie dysku SSD równego lub większej niż 480 GB, Wykonawca otrzyma 
20 pkt. Czyli matematycznie, jeżeli zainstalowany dysk SSD jest od 480 GB – ale łącznie 
z 480 GB: czyli ≥ 480 GB, to Wykonawca otrzyma 20 pkt. 

Oznacza to, że za zaoferowanie dysku SSD równego lub większego niż 480 GB wykonawca 
otrzyma 20 pkt. 

Powyższe wyjaśnienie nie zmianie w żaden sposób treści SIWZ. 
 


