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WSZYSCY WYKONAWCY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę środowiska hiperkonwergentnego dla Laboratorium Sieci Teleinformatycznych i Technologii
Internetu Rzeczy Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CEN WIS Centrum Naukowo—
Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Swiętokrzyskiego" [Umowa nr RPSW.01 .01.00-26-0001/1700] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na lata 2014+2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i
Nauka" Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R"]
-

Nr ogłoszenia w Dz.Urz UE: 2020/S 101 -243782 z dnia 26.05.2020 r., znak: ATZ-381-25/20
W związku z wniesionymi zapytaniami wykonawców o wyjaśnienie niektórych zapisów Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych. (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej Pzp, wyjaśnia co następuje:
PYTANIA

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie możliwości dochodzenia odszkodowania w zakresie utraconych
korzyści „ z wyłączeniem utraconych korzyści" (par. 9 ust. 4 Umowy)?
2. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzeń oraz oprogramowania pochodzących z nieoficjalnego kanału
sprzedaży producenta danego rozwiązania?
Legalność pochodzenia takich produktów może być wątpliwa, a jej potwierdzenie niemożliwe. Jednocześnie
urządzenia pochodzącego spoza oficjalnego kanału sprzedaży producenta mogą nie być objęte odpowiednim
pakietem gwarancyjnym obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej.
3. Załącznik nr 1 do SiWZ ppkt. G, Stacje robocze, pkt. 6 Grafika Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń
spełniających kryterium uzyskania w teście Ayerage G3D Mark wyniku na poziomie 4650 punktów. Wyniki testów dla
tej samej karty graficznej nie są wartościami stałymi i różnią się w zależności od konfiguracji komputera w jakiej są w
danym czasie testowane. Posiadamy informacje z wymaganej strony potwierdzające oczekiwane przez
zamawiającego wyniki testu karty graficznej, choć dla późniejszych testów karty wynik może być inny niższy. Czy
Zamawiający dopuści takie rozwiązanie, w którym oferowana karta spełniała wymagania SiWZ ale obecnie jej wynik
może być niższy?
-

-
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4. Zamawiający wymaga dostarczenia procesora minimum 6-rdzeniowego, z taktowaniem co najmniej 3,7GHz
i uzyskującego wyniki w teście PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 15900 punktów. Czy Zamawiający dopuści
stacje robocze wyposażone w procesor 8-rdzeniowy z taktowaniem 3, 1GHz osiągający wynik 17491 punktów?

ODPOWIEDZI

Ad 1. Zamawiający pozostawia zapisy§ 9 ust 4 wzoru umowy bez zmian.
Ad 2. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia ma być zgodny z wymaganiami zamawIa1ącego
zamieszczonymi w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1. Dostarczony przedmiot musi posiadać
stosowne świadectwa, certyfikaty lub aprobaty techniczne, wymagane dla wyrobów dopuszczonych do obrotu.
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wprowadzenia do obrotu oferowanego oprogramowania, oprogramowania
zainstalowanego w urządzeniach komputerowych.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić na przedmiot zamówienia gwarancji na wskazany w ofercie okres nie krótszy
niż 12 miesięcy (pkt 6 wzoru oferty) z tym, że dla 4 szt stacji roboczych Zamawiający wymaga aby Wykonawca
udzielił gwarancji na okres min 36 miesięcy (Tytuł: Pozostałe elementy infrastruktury lit. G, stacje robocze pkt 15
opisu przedmiotu zamówienia). W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobowiązany jest do świadczenia
serwisu gwarancyjnego z czasem naprawy lub wymiany uszkodzonego urządzenia w terminie nie dłuższym niż 21
dni roboczych.
W przypadku nie usunięcia awarii w terminie Wykonawca zobowiązany będzie zgodnie z§ 9 ust. 2 lit c umowy do
zapłacenia Zamawiającemu kar umownych.
Ad 3. Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wymogów Tytuł: Pozostałe
elementy infrastruktury lit. G, Stacje robocze pkt 6 Grafika w następujący sposób:
,,128-bitowa z własną pamięcią 4GB GDDR5, zgodna ze standardem OpenGL 4.4, DIRECTX 11 oraz CUDA,
posiadająca co najmniej cztery złącza cyfrowe z obsługą czterech monitorów o rozdzielczościach do 4096x2160
@60Hz pikseli osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie co najmniej 3800 punktów"
Ad 4. Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wymogów Tytuł: Pozostałe
elementy infrastruktury lit. G, Stacje robocze pkt 3 Procesor w następujący sposób:
„Min. 8-rdzeniowy, min 3.1GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 16500 punktów
http://www.cpubenchmark.net"
Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiający:
1) dokonuje zmiany załącznika nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia. Ilekroć w dokumentach postępowania jest
mowa o załączniku nr 1 do SIWZ oznacza to załącznik nr 1 po zmianie.
2) dokonuje zmiany w załączniku nr 2 do SIWZ pkt 6, który w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie:
,,6. Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres:
................ miesięcy (podać w miesiącach termin nie może być krótszy niż 12 miesięcy)
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3) dokonuje zmiany w załączniku nr 3 do SIWZ 10 ust. 1, który w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca na przedmiot zamówienia udziela gwarancji na okres:
robocze udziela gwarancji na okres:
miesięcy."

miesięcy, z tym że na stacje

4) dokonuje zmiany pkt 1 rozdziału XII Miejsce i termin składania ofert oraz pkt 1 rozdziału XIII SIWZ Miejsce i
termin otwarcia ofert, które w miejsce dotychczasowych otrzymują brzmienie:
Xli. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do 13.07.2020 r. do godz.12°°"
XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2020 r. O qodz.13°° za pośrednictwem Platformy poprzez odszyfrowanie
przez Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne.
Otwarcie ofert nastąpi w Politechnice Swiętokrzyskiej w Kielcach, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 (Budynek
„B"), pokój nr 2.33"
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Pojkt po. .CENWIS — Centesoo Naukowo—Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalioacji Regionu wintokeskiego — eealiaowany prano PoIitechnik wintok9"ską na pod awie onsonsy
Województwesn więtokeayukio,, reprezentowaoysn prana Zarod Województwa, pełniący rolę Instytucji Zaenądzającej Regionalnyns Progeasnen Operanysn Województwa
polaochnika św ęlokanyska
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