Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz)

Nasz znak:
ZP-RL.272.13.2020

Data:
2020 – 12 – 09.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia komputerowego na
potrzeby projektu „E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie”.

W odpowiedzi na zapytanie wniesione do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz),
informuję jn.:
Zapytanie nr 1 (e-mail) z dnia 07 grudnia 2020 r.
Czy istnieje możliwość skrócenia tytułu przelewu dot. wadium, gdyż bank z którego będzie robiony
przelew ma ograniczoną ilość znaków odnośnie tytułu przelewu i nie mieści się całość
zaproponowanego przez Państwa tytułu przelewu.
"tytułem: „Wadium do przetargu na zakup sprzętu i wyposażenia komputerowego na potrzeby projektu
„E-powiat –cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie”."
Odpowiedź:
Można skrócić tytuł przelewu. Ważne aby można było zidentyfikować, że jest to wadium wniesione do
danego postępowania.
Zapytanie nr 2 (e-mail) z dnia 08 grudnia 2020 r.
Części 1 - Dostawa fabrycznie nowych skanerów A3, odnoszące się do szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia:
Pytanie 1:
Czy Zamawiający wymaga, aby obsługiwana gramatura papieru 60-255 g/m2 dotyczyła w pełni
automatycznego skanowania w taki sposób, że skaner automatycznie pobiera pełną pojemność
papieru z podajnika, a następnie układa ją w tej samej kolejności na odbiorniku? Istnieją skanery A3,
które umożliwiają skanowanie tej gramatury za pomocą prostej ścieżki papieru, ale wówczas papier
jest rozrzucany na biurko lub podłogę z tyłu skanera, powodując tym samym niesamowity bałagan i
konieczność ręcznego sortowania dokumentów po skanowaniu. W trosce o interes Zamawiającego i
sprawną obsługą stanowiska skanującego, prosimy o uwzględnienie naszego pytania.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga aby zaoferowane urządzenie umożliwiało skanowanie dokumentów
o gramaturze papieru 60-255 g/m2 wyłącznie standardową ścieżką papieru (podajnik-odbiornik).
Zamawiający dopuści urządzenia skanujące dokumenty o gramaturze papieru 60-99 g/m2
standardową ścieżką papieru (podajnik-odbiornik) natomiast dokumenty o gramaturze papieru
powyżej 99 g/m2 ścieżką prostą.
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Pytanie 2:
Czy Zamawiający oczekuje, że dostarczony skaner będzie obsługiwał zarówno sterowniki TWAIN oraz
ISIS z obsługą funkcji przetwarzania obrazu, takimi jak detekcja pustych stron, automatyczna detekcja
koloru, prostowanie oraz, że oprogramowanie dostarczone ze skanerem będzie obsługiwać obydwa
standardy TWAIN oraz ISIS? Standardy skanowania ulegają dynamicznym zmianom w kwestii
sterowników, zatem takie rozwiązanie pozwoli Zamawiającemu na utrzymanie tego samego poziomu
jakości rozwiązania, jeżeli pojawią się nowe wytyczne dla skanowania dokumentów.
Odpowiedź:
Treść siwz pozostaje bez zmian.
Pytanie 3:
Zamawiający oczekuje od skanera prędkości skanowania minimum 50 stron na minutę w formacie A4
w kolorze przy skanowaniu jednostronnym, czy wobec tego dla skanowania dwustronnego
Zamawiający oczekuje prędkości skanowania 100 stron na minutę w formacie A4? Prosimy o
doprecyzowanie tego wymagania w trosce o interes Zamawiającego, aby nie otrzymał skanera
dwukrotnie wolniejszego od oczekiwanego.
Odpowiedź:
Treść siwz pozostaje bez zmian.
Zapytanie nr 3 (e-mail) z dnia 09 grudnia 2020 r.
Pytanie 1:
Czy Zamawiający może doprecyzować wymagania związane z wydajnością procesora w jednostkach
centralnych (Część 5), albowiem w obecnej postaci w kryterium poza cenowym (kryterium nr 3)
wymagana jest minimalna ilość punktów dla procesora na poziomie 9000 w rankingu wydajności
procesorów www.cpubenchmark.net, zaś w OPZ dla tej części Zamawiający stawia wymóg
zaoferowania procesora cyt. „Procesor czterordzeniowy, architektura x86-64, osiągający minimum
7500 punktów w rankingu wydajności procesorów www.cpubenchmark.net (zestawienie wydajności
procesorów stanowi załącznik nr 5 do SIWZ)„ ?
Uwaga:
Podobnie rzecz się ma jeśli chodzi o gwarancję. Minimalny okres gwarancji raz jest 36 m-cy, innym
razem 60 m-cy, ale tu chyba należy uznać za główny wymóg z OPZ, czyli 60 m-cy.
Odpowiedź:
W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 4e do siwz) Zamawiający określił minimalne
wymagania jakie musi spełnić zaoferowany przez Wykonawców sprzęt objęty przedmiotem
zamówienia w zakresie części 5. Nie spełnienie któregokolwiek z tych wymogów spowoduje
odrzucenie oferty.
Z kolei, zgodnie z przyjętym dla części 5 (§ 13 siwz) kryterium oceny ofert pn. Wydajność procesora
jednostek centralnych – minimum 9000 punktów w rankingu wydajności procesorów
www.cpubenchmark.net zgodnie z zestawieniem wydajności procesorów stanowiącym załącznik nr 5
do siwz – Wykonawca za zaoferowanie komputera z procesorem o wydajności minimum 9000
punktów w rankingu wydajności procesorów www.cpubenchmark.net (zał. nr 5 do siwz) – otrzyma
dodatkowe 2,00 pkt, zaś w przypadku zaoferowania jednostek centralnych o wydajności procesora
mniejszych niż 9000 punktów – badana oferta uzyska 0,00 pkt.
Reasumując:
1) zaoferowanie komputerów o wydajności procesora mniejszych niż 7500 punktów spowoduje
odrzucenie oferty,
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2) zaoferowanie komputerów o wydajności procesora w przedziale od 7500 punktów do mniej niż
9000 punktów – oferta nie będzie odrzucona, lecz otrzyma w przedmiotowym kryterium oceny ofert
0,00 pkt;
3) zaoferowanie komputerów o wydajności procesora minimum 9000 punktów – oferta otrzyma
w danym kryterium oceny ofert 2,00 pkt.
Odnosząc się do wymogów dotyczących okresu gwarancji określonych w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia dla sprzętu objętego częścią 5 (zał. nr 4e do siwz), informuję, że jest on
prawidłowy, tj.:
1) dla jednostek centralnych wynosi minimum 60 miesięcy;
2) dla monitorów wynosi minimum 36 miesięcy.
W świetle powyższego, Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji krótszego niż wymagany,
zawsze jednak może zaoferować okres gwarancji dłuższy.
Pytanie 2:
Czy warunki gwarancyjno serwisowe mają wynikać bezpośrednio z PN (Part Number) oferowanego
produktu lub dołączonej opcji serwisowej z podaniem jej PN, lub w przypadku braku takowej opcji
oświadczenia Producenta o spełnieniu deklarowanych warunków ?
Opcje serwisowe wydłużające standardową gwarancję, jak również opcja postawienia uszkodzonych
dysków są opcjami płatnymi. Dla transparentności złożonych ofert i zachowania uczciwej konkurencji
wymóg podawania PN powinien być zawarty w SIWZ.
Odpowiedź:
Wymagane przez Zamawiającego warunki gwarancyjno-serwisowe określono w projekcie umowy
(zał. nr 3 do siwz).
Pytanie 3:
Czy przez zapis odnośnie monitorów, iż mają one mieć „wbudowane głośniki stereo” należy rozumieć,
iż Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania typu „monitor + podwieszana listwa głośnikowa
dedykowana dla oferowanego monitora” ?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie techniczne polegające na integracji głośników z monitorem
poprzez podczepianą stereofoniczną listwę głośnikową dedykowaną przez producenta
zaoferowanego monitora.

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski
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