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PYTANIA DO SIWZ, ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 

W dniach 25 - 26.08.2020r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego z 

oprogramowaniem na potrzeby dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu 

pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” - II  

 

Pytanie nr 1  

W opisie przedmiotu zamówienia ( 157 laptopów ) Zamawiający podał „Microsoft Windows 

10 Home PL 64-bit (nie w wersji licencjonowania Academic, czyli nie w wersji EDU), 

z nieujawnianym wcześniej, nieaktywowanym wcześniej kluczem licencyjnym 

zaszytym w BIOS/UEFI, pochodzący z oficjalnej sieci dystrybucji firmy Microsoft lub 

równoważny*)  

Informujemy Zamawiającego, że w celu pomocy w okresie epidemii COVID-19 

powstał specjalny program HP.  

„HP Inc Polska Sp . z o.o., na podstawie posiadanych przez nas informacji potwierdzonych 

przez firmę Microsoft , oświadcza  , iż komputery HP nabywane w ramach unijnego projektu 

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" i 

przeznaczone do zaspokojenia potrzeb edukacyjnych, mogą być wyposażone w oryginalny 

system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional National Academic."  

W załączeniu pismo HP  

Czy zamawiający dopuszcza zgodnie z program HP wyposażenie  157 laptopów w fabrycznie 

wyposażony przez HP system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional National Academic 

(nazwa potoczna EDU)?  

Załącznik do pytania nr 1 – „pismo HP”: 

 

„Warszawa dnia 13 sierpnia 2020 r.  

 

Dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego niezbędnego do zdalnej nauki na 

potrzeby realizacji projektu pn.: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie 

epidemii COVID-19".  
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HP Inc Polska Sp. z o.o., na podstawie posiadanych przez nas informacji potwierdzonych przez 

firmę Microsoft, oświadcza, iż komputery HP nabywane w ramach unijnego projektu „ Wsparcie 

dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID- 7 9" i przeznaczone do 

zaspokojenia potrzeb edukacyjnych, mogą być wyposażone w oryginalny system operacyjny 

Microsoft Windows 1O Professional National Academic.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie dopuszcza wyposażenia oferowanych laptopów w system operacyjny 

Microsoft Windows 10 Professional National Academic (potoczna nazwa EDU).  

 

Pytanie nr 2  

W związku z ponownym opublikowaniem postępowania na „Dostawę sprzętu komputerowego z 

oprogramowaniem na potrzeby dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu 

pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID- 19" - II 

prosimy o modyfikację zapisów SIWZ.  

Zamawiający  w specyfikacji sprzętu w sekcji dotyczącej procesora zawarł wymagania: 

Procesor: pozwalający  uzyskać  wydajność   nie  mniej  niż  5300 punktów  (według  stanu 

na dzień otwarcia ofert)  uzyskanych w teście Passmark CPU Mark, którego wyniki 

publikowane są na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w 

kolumnie  "CPU Mark". 

Spełnienie powyższego warunku jest niewykonalne z perspektywy Wykonawcy 

składającego i przygotowującego ofertę. Wykonawca nie ma możliwości przewidzenia wyniku 

testu Passmark CPU Mark w wyprzedzeniem . W związku z powyższym prosimy o zmianę 

zapisów dotyczących wymagań związanych z wydajnością procesorów na: 

Procesor: pozwalający uzyskać wydajność nie mniej niż 5300 punktów w teście Passmark CPU 

Mark, którego wyniki publikowane są na stronie  

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w  kolumnie  „CPU  MARK".  Do  

oferty należy załączyć wydruk testu.  

Prosimy o przychylne zajęcie stanowiska  

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisu dotyczącego wymagania stawianego oferowanemu 

procesorowi, na zapis proponowany przez Wykonawcę.  

Spełnienie przedmiotowego wymogu stawianego przez Zamawiającego w SIWZ jest jak 

najbardziej wykonalne, a Wykonawca ma możliwość przewidzenia spełnienia przez oferowany 

przez Wykonawcę procesor przedmiotowego wymogu z wyprzedzeniem, gdyż jest to okres 

zaledwie kilku dni od dnia sporządzania oferty do dnia otwarcia ofert, w którym to okresie, jak 

pokazują statystyki, uśrednione wyniki testów Passmark CPU Mark procesorów ulegają (jeśli w 
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ogóle) zmianie nie większej niż ± 2%. Tym samym Wykonawca ma możliwość przewidzenia, 

czy uśredniony wynik testu Passmark CPU Mark dla zaoferowanego przez Wykonawcę 

procesora na dzień otwarcia ofert wynosić będzie nie mniej niż 5300 punktów. Dla pewności 

spełnienia w/w wymogu, Wykonawca może zaoferować procesor osiągający w dniu 

sporządzania oferty uśredniony wynik testu Passmark CPU Mark z odpowiednim zapasem 

względem wyniku wymaganego. 

Zamawiający informuje, że proponowany przez Wykonawcę zapis jest przez Zamawiającego 

nie do zaakceptowania z jeszcze jednego powodu. Proponowany zapis umożliwia Wykonawcom 

załączenie do oferty wydruku z wynikiem testu osiągniętym w dowolnym dniu, na przykład w 

dniu, w którym oferowany procesor miał swoją premierę w serwisie Passmark CPU Mark (może 

to być nawet 5 lat temu i więcej), i wynik jego pierwszego testu przeprowadzanego na jednej 

jedynej platformie sprzętowej – jednocześnie będący na tamtą chwilę uśrednionym wynikiem 

jest całkowicie niemiarodajny i nieodzwierciedlający faktycznego uśrednionego wyniku 

wydajności oferowanego procesora osiąganego podczas wielu testów na wielu różnych 

platformach sprzętowych.  

 

 

 

Powyższa treść pisma stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) i należy ją uwzględniać w dalszym przebiegu postępowania. 

 


