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Dotyczy: postępowania na „Zakup i dostawa tabletów, laptopów, tablic interaktywnych do pracowni
szkolnych” w celu realizacji projektu „Twoja wiedza – Twoja przyszłość”. Nr sprawy:
ZK/02/TWTP/2017
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:
Pytanie
1. W niniejszym postępowaniu, Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 700,00 zł
przed upływem terminu składania ofert. Zarówno w ogłoszeniu, jak i SIWZ, Zamawiający nie
podał numeru konta na które należy wpłacić wadium w pieniądzu ww postępowaniu.
Prosimy o podanie numeru konta oraz wydłużenie terminu składania ofert, aby wadium w
postaci pieniądza znalazło się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Zachowanie obecnego terminu składania ofert i zabezpieczenie oferty wadium na dzień
21.02.2017 godzina 8, jest niemożliwe do spełnienia gdyż Zamawiający nie podał numeru konta.
Aby oferta została zabezpieczona wadium przed terminem składania oferty wykonawca
powinien wnieść wadium (dokonać przelewu) najpóźniej w dniu dzisiejszym w godzinach pracy
banku.
Odpowiedz:
Nr konta bankowego Zamawiającego: 03 1750 1110 0000 0000 2090 7738 (Raiffeisen Polbank)
Pytanie
2. Zamawiający formułując zapisy SIWZ zawarł m.in. następujące zapisy: „Oferowany przedmiot
zamówienia musi być nowy, pochodzący

z bieżącej produkcji.

” oraz „Procesor min. 2
rdzeniowy, taktowanie bazowe min. 1,6 GHz, min. 2 MB cache, osiągający w teście PassMark
CPU Mark min. 950 pkt. Do oferty należy dołączyć wydruk z wyników testów lub ze strony:
http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów…..”
Zgodnie z najlepszą wiedzą Oferenta pozyskaną od producenta procesorów jak i producentów
notebooków, procesor min. 1,6 GHz, min. 2 MB cache, spełniający wszystkie wymagania
Zamawiającego nie jest już produkowany, zaś producenci notebooków wyposażają swoje
urządzenia w jego następców nowszej generacji. Podtrzymując wymagania SIWZ Zamawiający
naraża się na ewentualność zakupu urządzeń przestarzałych nie znajdujący się w bieżącej
produkcji.
Czy Zamawiający zaakceptuje zatem laptopy z bieżącej produkcji wyposażone w procesory
nowszej generacji, czterordzeniowe o dynamicznym systemie taktowania bazowego (od 1,1GHz
do 2,5GHz) osiągające w teście PassMark CPU Mark wynik 2040 pkt?
Jest to rozwiązanie znacznie przewyższające wymagania Zamawiającego.
Odpowiedz:
Zamawiający określił minimalne wymagania sprzętu i zatwierdzi zakup sprzętu spełniającego wyższe
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wymagania niż te, które zostały wyszczególnione jako minimalne. Procesory czterordzeniowe o
dynamicznym systemie taktowania bazowego (od 1,1GHz do 2,5GHz) osiągające w teście PassMark
CPU Mark wynik 2040 pkt spełniają wyższe wymagania od minimalnych wymagań Zamawiającego.

Pytanie:
3.

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert aby umożliwić Wykonawcom
złożenie ofert spełniających wymagania Zamawiającego z należytą starannością.

Odpowiedz:
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22.02.2017r. do godziny 8.00.
Pytanie:
4. Termin realizacji.
W punkcie 6) SIWZ Zamawiający określił zasady oceny ofert wg kryterium „termin realizacji”.
Zaproponowany przez Zamawiającego sposób obliczania punktacji w tym kryterium, ze względu
na brak ograniczeń co do najkrótszego, dopuszczalnego terminu realizacji może skłaniać
niektórych wykonawców do deklarowania nierealistycznie krótkich terminów – np. 1 dzień od
daty podpisania umowy. Deklaracja taka, w przypadku wybrania oferty z jednodniowym
terminem realizacji jako najkorzystniejszej, rodzi niebezpieczeństwo konieczności odstąpienia
przez Zamawiającego od umowy z winy wykonawcy.
Prosimy o wskazanie minimalnego terminu realizacji, który wg wiedzy Zamawiającego jest
realny na wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością.

Odpowiedz
Zamawiający nie wskazuje minimalnego terminu realizacji. To wykonawca określa taki
termin.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

