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Dotyczy: Dotyczy postępowania 4 częściowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej
kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
-

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na zakup i dostawę zestawów komputerowych, oprogramowania
biurowego oraz wsparcia technicznego dla serwerów HP oraz rozszerzenia licencji FortiToken na

potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
Pytanie 8

Dotyczy: Część I

-

Al, Punkt 2

Czy Zamawiający dopuści procesor z punktacją 9406 nieznacznie niższą od wymaganej w siwz?
Procesory stosowane w komputerach Mini charakteryzują się nieznacznie obniżonymi parametrami
względem ich odpowiedników w „dużych” komputerach m.in. ze względu na procesy odprowadzania ciepła
i dużo mniejszą kubaturę tych komputerów. Obecny poziom punktów wymusza zastosowanie dużo
droższego procesora wyższej klasy, który w nieuzasadniony sposób podniesie koszt komputera PC.
Odpowiedź 8
Zamawiający dopuszcza procesor osiągający minimum 9400 punktów w teście PassMark (CPU Benchmark),
opublikowanym na stronie: htt,s://www. cpubenchmark.net/cpu list.php LUB osiągający minimum 30
punktów w teście CPU2OI7 Floating Point Rates Base Result
opublikowanym na stronie:
http://www.spec.org/cpu2017/results/cju2O.html.
—

Pytanie 9
Czy w związku z sytuacją epidemiologiczną na rynku Zamawiający dopuści składanie oferty podpisaną
podpisem elektronicznym oraz zaszyfrowaną hasłem w formie elektronicznej poprzez wysłanie drogą
emaliową?
Odpowiedź 9

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
„Oferta wraz z załącznikami w postaci m.in. oświadczeń wstępnie potwierdzających, że wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postępowaniu musi być sporządzona z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i złożona za pośrednictwem operatora

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za
pośrednictwem posłańca. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert poprzez środki komunikacji
elektronicznej lub faksem.”
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