
 

 

1 
      Projekt pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowany jest w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych 

w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 

zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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AG.272.10.2020.HS  

 

 

PYTANIA DO SIWZ, ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO I ZMIANY W SIWZ 

 

 

W dniu 27.08.2020r. 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 związku z publikacją postępowania na dostawę sprzętu komputerowego i udzielonej 

odpowiedzi dotyczącej wydajności procesora prosimy o zmianę obecnych zapisów na: 

„Procesor pozwalający uzyskać wydajność nie mniej niż 5300 pkt, którego wyniki testów w 

teście Passmark CPU Mark można zweryfikować w okresie od dnia ogłoszenia postępowania do 

dnia poprzedzającego składanie ofert i załączenie wydruku do oferty”. Wykonawca obecnie nie 

ma fizycznej możliwości stwierdzenia prawidłowego wyniku na dzień otwarcia ofert, a 

Zamawiający odpowiadając na pytania, iż „Wykonawca może podać uśrednione wyniki testów 

Passmark CPU Mark procesorów” zaprzecza zapisom jakie sam wyznaczył, ponieważ nie 

wymaga wyniku uśrednionego a rzeczywistego. 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów OPZ na zapisy proponowane przez Wykonawcę 
i podtrzymuje obecne zapisy OPZ, jednak Zamawiający modyfikuje zapisy formularza 
ofertowego. 
 
Wyjaśnienie dla stanu na chwilę: „przed modyfikacją formularza ofertowego”: 
 
Zamawiający wyjaśnia, że z zapisów formularza ofertowego nie wynika, że 
Zamawiający wymaga podania w formularzu ofertowym liczby punktów uzyskanych przez 
oferowany procesor w teście Passmark CPU Mark, którego wyniki publikowane są na stronie 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w kolumnie “CPU Mark” (w kolumnie tej znajduje 
się uśredniony wynik z wielu testów danego procesora), osiąganych przez oferowany procesor 
według stanu na dzień otwarcia ofert. 
Nikt przecież nie jest w stanie w dniu sporządzania oferty przewidzieć, jaki uśredniony wynik 
testów dany procesor będzie miał za kilka dni, czyli w dniu otwarcia ofert. 
Liczba punktów jaką Wykonawca ma podać w formularzu ofertowym może pochodzić 
z dowolnego dnia (np. z dnia sporządzania oferty), gdyż parametr ten ma dla Zamawiającego jedynie 

charakter poglądowy). 

Istotne jest to, że zgodnie z OPZ, oferowany procesor ma uzyskać wydajność nie 
mniej niż 5300 punktów (według stanu na dzień otwarcia ofert) uzyskanych w teście 
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Passmark CPU Mark, którego wyniki publikowane są na stronie 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w kolumnie “CPU Mark”. 
Weryfikacji spełnienia tego warunku Zamawiający dokona samodzielnie w dniu 
otwarcia ofert, według stanu na dzień otwarcia ofert. 
 
Wyjaśnienie przyczyn i skutków modyfikacji formularza ofertowego: 
  
Z uwagi na fakt, że zapis w formularzu ofertowym dotyczący ilości punktów uzyskanych przez 
oferowany procesor spotyka się z niezrozumieniem, wątpliwościami i pytaniami ze strony 
Wykonawców, Zamawiający rezygnuje z całości w/w zapisu w formularzu ofertowym i 
modyfikuje formularz ofertowy jedynie w tym zakresie, a potencjalnie sporządzone 
przez Wykonawców oferty na dotychczasowym formularzu ofertowym, Zamawiający 
będzie uznawał za ważne, z zastrzeżeniem, że cały zapis dotyczący wydajności 
oferowanego procesora (liczby punktów) uznawać będzie za niebyły. 
 
Wyjaśnienie dla stanu na chwilę: „po modyfikacji formularza ofertowego”: 
 
Istotne jest to, że zgodnie z OPZ, oferowany procesor ma 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”. 
Weryfikacji spełnienia tego warunku Zamawiający dokona samodzielnie w dniu 
otwarcia ofert, według stanu na dzień otwarcia ofert. 
 

Pytanie nr 2  

Czy zamawiający dopuści słuchawki dedykowane do współpracy z laptopem w których odsłuch 

i nagrywanie dźwięku realizowane będzie poprzez złącze USB? 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie dopuszcza słuchawek dedykowanych do współpracy z laptopem, w których 

odsłuch i nagrywanie dźwięku realizowane będzie poprzez złącze USB, z uwagi na małą 

wymaganą ilość portów USB laptopa. 

 

Pytanie nr 3 

Proszę o informacje, czy w związku z okresem epidemii COVID-19,  Zamawiający dopuszcza 

możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej ? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej. 
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W ślad za udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ: 

• Rozdział XII, pkt 10 o dotychczasowym brzmieniu: 

10. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym 

opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 

opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 

Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: 

 
 

Powiat Opolski 

ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole 

„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 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ. 01/09/2020r., godz. 12:00 

 

Otrzymuje brzmienie: 

10. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym 

opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 

opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 

Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: 

 

Powiat Opolski 

ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole 

„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 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ. 03/09/2020r., godz. 12:00 

 

• Rozdział XIII, pkt 1 o dotychczasowym brzmieniu: 

1. Miejsce i termin składania ofert. 
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1) Oferty winny być złożone w terminie do dnia 01/09/2020r. do godz. 11:30 w 

siedzibie Zamawiającego - Opole, ul. 1 Maja 29. 

Otrzymuje brzmienie: 

1. Miejsce i termin składania ofert. 

1) Oferty winny być złożone w terminie do dnia 03/09/2020r. do godz. 11:30 w 

siedzibie Zamawiającego - Opole, ul. 1 Maja 29. 
 

• Rozdział XIII, pkt 2 o dotychczasowym brzmieniu: 
2. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 

 

1) Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 01/09/2020r. o godz. 12:00 w 

siedzibie Zamawiającego - w budynku biurowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29, pok. 

nr 400 (I piętro segment B). 

 

Otrzymuje brzmienie: 
 

2. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 
 

1) Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 03/09/2020r. o godz. 12:00 w 
siedzibie Zamawiającego - w budynku biurowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29, 
pok. nr 400 (I piętro segment B). 
 

 
• Zmianie ulega także formularz ofertowy – Zamawiający na stronach 2 oraz 4 usuwa 

zapis o treści: wydajność …………………… punktów uzyskanych w teście Passmark CPU Mark, 

którego wyniki publikowane są na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w 
kolumnie “CPU Mark”. 

Zmieniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) stanowi załącznik do niniejszego 

pisma. 

 

Powyższa treść pisma stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 

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

 


