Szczecin, 11.05.2020r.

Znak sprawy: BZP-AZ/262-12/20
Dotyczy:
Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w
Szczecinie
Do Zamawiającego wpłynęło pytanie od Wykonawcy. Na podstawie art. 38 Zamawiający ujawnia
treść zapytań bez ujawniania jego źródła, oraz udziela na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 wymaga aby komputery przenośny mobilna stacja robocza posiadał certyfikat EPEAT .
Pragniemy zauważyć, że także wymóg posiadania przez komputery certyfikatu EPEAT, który jest
przyznawany przez amerykańską organizację non-profit, sugerującą jedynie rozwiązania przyjazne
środowisku, nie wspieraną przez żaden kraj ani organizację rządową, nie powinien w żaden sposób
być uwzględniany na wymaganiach przetargu prowadzonego w kraju członkowskim Unii
Europejskiej. Domagamy się usunięcia tego zapisu z SIWZ. Zapis ten uniemożliwia złożenie oferty
producentom, którzy dotychczas certyfikatu takiego nie posiadali, szczególnie producentom
europejskim, gdzie taki certyfikat nie jest wymagany. Proces uzyskania takiego certyfikatu jest
długotrwały, jego wymóg w SIWZ jest niczym nieuzasadniony i powoduje zupełną niemożność
złożenia oferty przez tych producentów, pozostając w niezgodzie z Prawem o Zamówieniach
Publicznych . W krajach UE obowiązują wymogi Energy Star i wymaganie posiadania certyfikatu
EPEAT jest nieuzasadnione.
Odpowiedź:
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga certyfikatu EPEAT
równoważny w zakresie oceny tzw. „przyjazności środowisku”.
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Pytanie 2:
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w Zadaniu 2 dla komputera przenośnego - mobilna
stacja robocza nie określił jaki system operacyjny ma być zainstalowany w zaoferowanym
komputerze. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga sytemu operacyjnego Windows 10
Home czy Professional.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga systemu operacyjnego, dlatego też nie został on wskazany w opisie.
Pytanie 3:
Zamawiający w części 2 dla komputera przenośnego wymaga dla procesora i karty graficznej testu
wydajnościowego PassMark CPU, którego punktacja codziennie ulega zmianie, a jej wynik jest
średnią z przeprowadzonych testów. Wystarczy, że na stronie PassMark CPU zostanie opublikowany
test tego procesora o zaniżonym wyniku i pierwotnie przyjmowany do szacowania procesor nie będzie
spełniał punktacji.

W związku z tym, że Zamawiający nie określił punktacji testu PassMark z konkretnego dnia i nie
zamieścił w ogłoszeniu zestawienia punktacji z dnia w którym była przygotowywane szacowanie
kosztów, wiec zwracamy się do Zamawiającego o zamieszczenie zestawienia wyników PassMark
CPU z konkretnego dnia, co umożliwi złożenie poprawnej oferty.
Odpowiedź:
Wymagana punktacja musi by osiągnięta na dzień ogłoszenia przetargu. W związku z tym
Zamawiający zmienia treść załącznika D do SIWZ załącznika D do załącznika nr 1 do umowy w
punkcie 3, który otrzymuje brzmienie:
3.

Wydajność
obliczeniowa

Komputer powinien osiągać na dzień ogłoszenia postępowania w teście
wydajności
PassMark
Performance
Test
(wynik
dostępny:
(http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 11 400
punktów Passmark CPU Mark.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, może
zostać wezwany przez zamawiającego, w określonym terminie, do
dostarczenia dokumentów potwierdzających wynik testu aplikacyjnego do
zaoferowanego modelu komputera.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, w związku z czym zmianie
ulegają również następujące zapisy SIWZ:
Rozdział XIII ust. 9 SIWZ:
Było:
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami zamieścić należy w kopercie zaadresowanej
na Zamawiającego i podpisanej w następujący sposób: „Oferta na dostawę sprzętu komputerowego
i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie”, nr sprawy BZP-AZ/262-12/20” oraz: „Nie
otwierać przed dniem 12.05.2020 r., godz. 10:00”
Jest:
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami zamieścić należy w kopercie zaadresowanej
na Zamawiającego i podpisanej w następujący sposób: „Oferta na dostawę sprzętu komputerowego
i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie”, nr sprawy BZP-AZ/262-12/20” oraz: „Nie
otwierać przed dniem 15.05.2020 r., godz. 10:00”
Rozdział XIV SIWZ:
Było:
Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz wraz z dokumentami,
załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej SIWZ) składać należy w Akademii Morskiej
w Szczecinie, Kancelaria pok. 73a., ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin,
w terminie do 12.05.2020 r. do godziny 09:45
Otwarcie ofert nastąpi: 12.05.2020 r. w Akademii Morskiej, ul. Wały Chrobrego 1-2,
70-500 Szczecin, w Dziale Zamówień Publicznych, pok. 267 o godzinie 10:00 Wszelkie zmiany
terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od Wykonawcy
aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału.

Jest:
Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz wraz z dokumentami,
załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej SIWZ) składać należy w Akademii Morskiej
w Szczecinie, Kancelaria pok. 73a., ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin,
w terminie do 15.05.2020 r. do godziny 09:45
Otwarcie ofert nastąpi: 15.05.2020 r. w Akademii Morskiej, ul. Wały Chrobrego 1-2,
70-500 Szczecin, w Dziale Zamówień Publicznych, pok. 267 o godzinie 10:00 Wszelkie zmiany
terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od Wykonawcy
aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału.

W celu ułatwienia przygotowania ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej ujednoliconą
wersję SIWZ zawierającą powyższe zmiany.

