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PYTANIA DO SIWZ, ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO - II 

 

 

W dniu 03.09.2020r. 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” – III: 

 

W   związku  z ukazaniem    się  postępowania  na dostawę   sprzętu komputerowego   z 

oprogramowaniem   na potrzeby dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach prosimy 

o modyfikację obecnego zapisu:  

Procesor: uzyskujący uśredniony wynik nie mniej niż 5300 punktów  (weryfikowany przez 

Zamawiającego według stanu  na dzień otwarcia ofert między godziną 12:00 a 14:00).  

Wskazujemy i podkreślamy, że wyniki testu PassMark CPU Mark  publikowane na wskazanej 

przez  zamawiającego stronie dla danego procesora są  zmienne  w czasie. Innymi słowy 

publikowane   wyniki testu  PassMark  CPU  Mark  dla   danego procesora zmieniają się (a 

przynajmniej mogą się zmienić) z dnia na dzień. Ze względu na powyższe, jak i ze względu na 

konieczność zachowania w  postępowaniu  wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy PZP zasady 

zachowania  uczciwej konkurencji i  równego  traktowania wykonawców   konieczne jest, aby 

Zamawiający   wskazał konkretną datę publikacji wyników testu PassMark  CPU Mark, dla 

której Wykonawcy maja podać w ofercie osiągany wynik ale nie może to być data otwarcia 

ofert gdyż nie  będą one  znane    wykonawcom  przygotowującym   swe oferty z  pewnym 

wyprzedzeniem,    co   jest   konieczne    do    zachowania  należytej   staranności.  

Proponujemy   zatem,  aby   Zamawiający  (co jest praktyką  w  wielu  postępowaniach) 

wprowadził jako załącznik   do SIWZ   wydruki  testów  PassMark  z  konkretnego dnia, z 

odpowiednim  wyprzedzeniem w stosunku  do daty składania ofert tak, aby Wykonawcy mogli 

skutecznie uwzględnić te wyniki w konstruowaniu najkorzystniejszej dla Zamawiającego oferty 

lub na zapis jak niżej:  

Procesor osiągający w teście PassMark CPU  Mark  średni wynik minimum  5300  punktów. Do  

oferty  należy dołączyć aktualny tj. od  dnia  ogłoszenia  postępowania   do dnia 

poprzedzającego termin złożenia ofert  wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net 

potwierdzający spełnienie wymogów. 
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Odpowiedzi Zamawiającego:  

Zamawiający informuje Wykonawcę, że, wbrew temu co pisze Wykonawca, Zamawiający 

nie wymaga, aby Wykonawcy mieli podać w ofercie osiągany wynik oferowanego 

procesora. 

 

Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów OPZ na zapisy proponowane przez Wykonawcę, 

jednak z uwagi na wątpliwości Wykonawcy, Zamawiający modyfikuje zapis w OPZ dotyczący 

procesora oferowanego komputera przenośnego typu laptop z zapisu: 

 

„Procesor: uzyskujący uśredniony wynik nie mniej niż 5300 punktów (weryfikowany 

przez Zamawiającego według stanu na dzień otwarcia ofert między godziną 12:00 a 14:00) 

w testach wydajności Passmark CPU Mark, których uśredniony wynik publikowany jest 

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

 

na zapis następujący: 

 

„Procesor: który na stronie 

https://web.archive.org/web/20200828091033/https://www.cpubenchmark.net/c

pu_list.php w kolumnie “CPU Mark” uzyskał uśredniony wynik nie mniej niż 5300 

punktów w testach wydajności Passmark CPU Mark. Na stronie tej opublikowane są 

archiwalne wyniki testów procesorów według stanu na dzień 28.08.2020 r. Strona ta jest 

jedynym miejscem, w którym Zamawiający samodzielnie dokona weryfikacji 

spełnienia powyższego wymogu.” 

 

Zmianie ulega załącznik nr 5 do SIWZ 

 

Powyższa treść pisma stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 

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