Odpowiedzi na pytania z dn. 01.02.2021 r. i dn. 02.02.2021 r.
Pytanie 1: Zwracam się z zapytaniem czy zamawiający dopuszcza wagę komputera
wynoszącą 1,91 kg?
Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza wagę komputera wynoszącą 1,91 kg?
Pytanie 2:
Czy Zamawiający ustalając wadium na poziomie 3500 zł uwzględnił zapisy nowej ustawy
Pzp która mówi że postępowaniach o wartości mniejszej niż progi unijne, zgodnie z art.
281 ust. 2 pkt 10 nowej ustawy Pzp zamawiający może określić kwotę wadium w
wysokości nie większej niż 1,5% wartości zamówienia.
W przypadku postępowań opartych o Zasadę konkurencyjności, gdy mowa o wadium
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju odsyła do zapisów ustawy Pzp.
Zasada konkurencyjności ma zastosowanie zawsze, gdy chodzi o udzielanie zamówień o
wartości przekraczającej 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),a beneficjent
nie stosuje trybów określonych w PZP. Zatem do przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia, którego wartość szacunkowa przekracza 50 tys. zł netto, nie stosuje się przepisów
ustawy PZP. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodnie z
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków. Zamawiający, formułując zapisy zapytania
ofertowego dotyczące wadium, nie był zobligowany aby uwzględnić w tym zakresie przepisy
ustawy PZP określające maksymalną wartość wadium (w tym art. 281 ust. 2 pkt 10 w zw. z art.
281 ust. 4 ustawy PZP).
Na marginesie należy również zaznaczyć, że wbrew twierdzeniom Wykonawcy, interpretacja
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie wadium w przypadku postępowań opartych o
zasadę konkurencyjności, nie nakłada obowiązku stosowania przepisów ustawy PZP w tym
zakresie, a jedynie sugeruje wzorowanie się na zapisach ustawy w zakresie określenia sposobu
i form wnoszenia wadium oraz zasad zatrzymania i zwrotu wadium.
Pytanie 2: Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawcy w formularzu ofertowym podali
producentów i modele oferowanego sprzętu wraz z podaniem dołączonego
oprogramowania (system operacyjny) ?
W naszej opinii znacząco pomoże to
Zamawiającemu w weryfikacji ofert Wykonawców pod względem ich zgodności z
wymogami postawionymi w zapytaniu.
Bez wskazania przez Wykonawców np. producenta i modelu oferowanego laptopa
niemożliwa będzie rzetelna weryfikacja jego parametrów np. typu procesora i jego
wydajności, ilości i rodzaju wbudowanych portów, pojemności i typu pamięci i dysku
twardego oraz wersji oferowanego systemu operacyjnego.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami zapytania ofertowe nr
2/BSC/2021
Lista
dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy to:
 Formularz ofertowy -Załącznik nr 1
 Specyfikacja techniczna sprzętu wraz z certyfikatami wskazanymi w załączniku nr 2
SOPZ.
 Dowód wniesienia wadium
W specyfikacji technicznej jest podany model i producent sprzętów. W przypadku braku takich
informacji Zamawiający poprosi Wykonawcę o uzupełnienie tej informacji.
Pytanie 3: Czy Zamawiający może opublikować wyniki testu PassMark Performance
Test w kategorii Average CPU Mark z dnia 22.01.2021 ?
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Wykonawcy którzy np. dzisiaj znaleźli ogłoszenie w Bazie konkurencyjności nie mają
dostępu do wyników PassMark Performance Test z dat wcześniejszych(są one
aktualizowane i zmieniają się w zasadzie codziennie) Firma PassMark Software Pty Ltd
nie przedstawia wyników historycznych z minionych okresów na swojej stronie
internetowej.
Odpowiedź: Wszystkie archiwalne wyniki testów PassMark Performance Test w kategorii
Average CPU Mark (w tym również z dnia 22.01.2021) są dostępne na archiwalnej wersji strony
np. w serwisie https://web.archive.org/
Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuści laptopy z zainstalowanym systemem operacyjnym
spełniającym wszystkie wymagania Zamawiającego Microsoft Windows 10 Home 64 bit
PL + oprogramowanie BitLocker do Szyfrowania urządzenia sprzętowego.
Odpowiedź: Wskazany przez Wykonawcę system operacyjny spełnia wszystkie wskazane
wymagani dlatego, Zamawiający dopuści laptopy z zainstalowanym systemem operacyjnym
Microsoft Windows 10 Home 64 bit PL spełniającym wszystkie wymagania Zamawiającego
Natomiast w przypadku oprogramowania BitLocker do Szyfrowania urządzenia sprzętowego
Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie aplikacji do szyfrowania zamiast zapewnienia
szyfrowania na poziomie sprzętu. Takie rozwiązanie nie spełnia Wymagań Zamawiającego
dotyczącego ( załącznik nr 2 SOPZ pkt. bezpieczeństwo).
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