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Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 13.12.2019 r.
INFORMACJA
dla Wykonawców nr 1
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Dostawa wyposażenia w ramach projektu „BĄDŹ ZAWODOWCEM.
Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim” współfinansowanego ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój
edukacji i aktywne
społeczeństwo, Działanie RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa
zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie
jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU
(projekty konkursowe). Nr umowy RPSW.08.05.01-26-0003/19-00”
oraz
„Dostawa wyposażenia w ramach projektu „Dzieciaki na 5+”realizowanego w ramach Osi Priorytetowej
RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działania RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do
wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałania RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości
usług społecznych (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Nr umowy RPSW.09.02.01-26-0112/19-00”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania
oraz dokonuje treść SIWZ:

Pytanie nr 1
Proszę o wyjaśnienie opisu komputera z załącznika 6a podano w 6 linijce "dysk twardy 256 GB SSD SATA
M.2" , natomiast w 21 linijce tego samego opisu widnieje już zapis "dysk twardy o minimalnej pojemności
500 GB".
Ten sam problem dotyczy wydajności "CPU Mark 9107-9800" w jednym miejscu, a już w drugim miejscu
jest zapis "PassMark Rating większy lub równy 3500
w rankingu PassMark Software PassMark – CPU Mark", który jest wiążący .
Odpowiedz:
Informuję, że zmawiający miał na myśli by komputer posiadał dwa dyski twarde z czego pierwszy
o minimalnych parametrach 256 GB SSD SATA M.2, a drugi o minimalnej pojemności 500 GB.
W przypadku procesora zamawiający zmienia zapis na - Procesor: W teście PassMark CPU Mark,
według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net osiąga co najmniej
9107 punktów.
Pytanie nr 2
Proszę też o ustosunkowanie się do zapisu:
"Komputer musi spełniać nie tylko minimalne wymagania, a również rekomendowane tak by na lekcji,
czy też egzaminie zawodowym uczeń nie denerwował się i niepotrzebnie stresował, że zadana operacja
trwa bardzo długo lub zwyczajnie komputer zawieszał się i w efekcie praca ucznia może zostać
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utracona."
Opisywanie w taki sposób komputera nie wnosi żadnego istotnego parametru jaki powinien spełniać na
gruncie PZP. Czy fakt zdenerwowania się przez ucznia spowoduje rozwiązanie umowy ? Kto będzie
orzekał o faktycznym zdenerwowaniu lub nie? Proszę o usunięcie zapisu. Proszę o przeanalizowanie
całego opisu, ponieważ jest w nim wiele dwuznaczności lub sprzeczności.
Odpowiedz:
Zamawiający usuwa zapis
Pytanie nr 3
Czy wg . opisu załącznika 6a dopuszczą Państwo procesor, który przewyższa podana wydajność 9800
punktów w teście PassMark Rating CPU Mark?
Odpowiedz:
TAK
Pytanie nr 4
W załączniku 6e podano w linijce 5 opisu komputera "16GB szybkiej pamięci DDR4 (2x 8GB)", w związku
z czym składam pytanie od jakiej prędkości wg. Państwa pamięć zostanie uznana za szybką ? Jak będzie
rozstrzygane która pamięć jest szybka, a która wolna, gdyż nie podano sposobu oceny powyższego ?
Odpowiedz:
DDR4 od 2400MHz
Pytanie nr 5
W załączniku 6e wskazano również konkretny model, oraz producenta procesora i karty graficznej, na
grunicie PZP zamawiający, dokonując opisu przedmiotu zamówienia, dopuszczają się złamania zasady
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, poprzez wskazywanie w opisie przedmiotu
zamówienia parametrów technicznych, specyficznej technologii lub właściwości użytkowych
charakterystycznych dla określonego produktu albo poprzez wskazywanie wprost nazwy własnej
konkretnego produktu określonego producenta. Może to prowadzić do unieważnienia całego
postępowania , proszę o poprawienie powyższego.
Odpowiedz:
Zamawiający dokonuje, modyfikacji załącznika 6e, aktualna treśc załącznik została zamieszczona
na stornie w dniu 13.12.2019
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania biurowego
nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?
Odpowiedź:
TAK
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie zainstalowane przez
producenta komputera?
Odpowiedz:
Oprogramowanie systemowe - TAK, pakiet biurowy – NIE.
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi
atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA
(Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania
oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej
wersji?
Odpowiedz:
TAK
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Pytanie nr 9
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury
sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?
Odpowiedz:
TAK
Pytanie nr 10
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych
programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do
jego legalności?
Odpowiedz:
TAK

Pytanie nr 11
Zadanie nr 4 (Załacznik 6d)
pozycja 2.4 Green screen + mocowanie + lampa +parasol
Zamawiający wymaga 1 x green screen 5 x 16m proszę o sprawdzenie czy nie zaszła pomyłka i nie
powinno być 5 x 1,6m.
Odpowiedz:
Zamawiający omyłkowo wskazał 5 x 16m powinno być 5x1,6m
Pytanie nr 12
Zadanie nr 4 (Załacznik 6d)
Pozycja 2.3 Drukarka fotoatramentowa
Zamawiający wymaga drukarki kolorowej o parametrach :ilość pojemników na tusz: 2 szt.
Czy zamawiający dopuści drukarkę z 4 lub więcej pojemnikami na tusz?
Odpowiedz:
Tak
Pytanie nr 13
Wymagana specyfikacja komputera jest rozbieżna z opisem budżetowym oraz wytycznymi Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej w zakresie dysku twardego, procesora i karty graficznej.
Prosimy o jednoznaczne określenie które parametry wskazanych podzespołów są właściwe
Odpowiedz:
Patrz odpowiedź na pytanie 5

Ponadto
Zamawiający dokonuje, modyfikacji załącznika 6a oraz 6b, aktualna treść załączników została
zamieszczona na stornie w dniu 13.12.2019

