URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
W OLSZTYNIE

Olsztyn, dnia 07.04.2020r.

Postępowanie nr: ZP.272.1.35.2020
Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
W związku ze złożoną przez Wykonawców prośbą o udzielenie wyjaśnień, dotyczących zapisów
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytań
Wykonawcom wraz z wyjaśnieniami, jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany
treści SIWZ w zakresie objętym wprowadzonymi poniżej zmianami.
Pytanie 1:
W Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Laptopy typ I - 87 szt. Zamawiający
specyfikuje:
a)
Wydajność procesora

W teście Passmark (według wyników ze strony www.cpubenchmark.net ): nie mniej niż
7368 pkt z dnia 20.03.2019. (Wydruk przykładowego testu Passmark z dnia
20.03.2020r. stanowi załącznik nr 1).

Czy Zamawiający dopuści laptop z procesorem, który osiąga nieznacznie mniejszy wynik w teście wydajności
PassMark równy 7209 pkt na dzień 19/03/2020 r.? Pozwoli to na zaofertowanie biznesowego modelu laptopa
renomowanego producenta, który nie ma możliwości konfiguracji z procesorem wskazanym przez
Zamawiającego.
b)
Dodatkowe
Oprogramowanie pozwalające na zarządzanie komputerem oraz umożliwiające minimalnie na:
oprogramowa - wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku
nie
twardym i dyskach zewnętrznych np. CD-ROM oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii
systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji
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W przypadku zaoferowania systemu operacyjnego MS Windows 10 Pro 64 bit, elementem tego systemu jest
oprogramowanie umożliwiające wykonanie kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika
na dysku twardym i dyskach zewnętrznych oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego
bez potrzeby jego reinstalacji. Z chwilą wprowadzenia przez firmę Microsoft tego modułu oprogramowania,
producenci komputerów nie umieszczają dodatkowego oprogramowania o powyższej funkcjonalności, gdyż
powielałoby to funkcjonalność systemu Windows.
Zgodnie z powyższym, czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagania zaoferowanie laptopów z systemem
Windows 10 Pro 64bit bez dodatkowego oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa?
Wyjaśnienie treści SIWZ 1:
a)
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
b)
Zamawiający uzna za spełnienie wymagania zaoferowanie sprzętu komputerowego z systemem Windows 10
Pro 64bit.
Pytanie 2:
W specyfikacji istotnych warunków zamówienia , rozdział IV Zamawiający specyfikuje:
Termin wykonania zamówienia: 21 dni od dnia zawarcia umowy.
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną mającą miejsce na terenie Polski, jak również na świecie oraz
zważywszy na działania Rządu RP, m.in. zasady postępowania i ograniczania w zakresie działalności, w tym
gospodarczej, uregulowane w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), a także podjęte lub planowane działania władz innych krajów,
Wykonawca powiadamia, że ww. okoliczności i działania mogą mieć wpływ na ciągłość łańcucha dostaw i
usług, dostępność siły roboczej, czy też ograniczenia w transporcie, a w konsekwencji stanowić przeszkodę w
realizacji Umowy w terminie wskazanym w SIWZ.
W związku z powyższym, mając na uwadze najlepiej pojęty interes Zamawiającego, jak i potencjalnych
wykonawców, wnosimy o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 60 dni od dnia podpisania umowy, co
pozwoli na złożenie możliwie najkorzystniejszych ofert Zamawiającemu. Wskazany obecnie w SIWZ termin
wykonania zamówienia - 21 dni od dnia podpisania umowy- może w rzeczywistości okazać się zbyt krótki –
występuje duży stopień prawdopodobieństwa, że wykonawca nie zdąży z wykonaniem zamówienia w tym
terminie, co pociąga za sobą ryzyko naliczenia kar umownych.
Wyjaśnienie treść 2:
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w zakresie:
1) szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do SIWZ „Wydajność procesora” poprzez
zmianę daty testu z „20.03.2019” na rok 20.03.2020 oraz w nazwie załącznika z: „załącznik nr 1”
na załącznik nr 2a do SIWZ.
2) terminu składania i otwarcia ofert w następujący sposób:
Termin składania ofert zmienia z dnia 08.04.2020 r. do godz. 10: 00, na dzień 10.04.2020 r. do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert zmienia z dnia 08.04.2020 r. godz. 10: 10, na dzień 10.04.2020 r. godz. 10:10.
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