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Warszawa, 2016-12-02 

WZP.221.155.2016 

2016-17022 

 

Do wszystkich Wykonawców 

uczestniczących w postępowaniu 

 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym dla 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława 

Dubois 5A”, znak sprawy: WZP.221.155.2016. 

 

W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy w odniesieniu 

do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, Zamawiający, działając na 

podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r., 

poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień. 

 

Pytanie nr 1  

Czy w opisie sprzętu nie ma błędu przy wydajności procesora passmark ? 

Wskazany wynik jest trochę za mały dla Intela I5 a znacząco przekracza osiągi dla Intela I7 ? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, iż w pkt 1 i 2 (w poz. Wydajność) Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego 

Załącznik nr 1 do SIWZ, nastąpiła omyłka pisarska. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje 

poprawy nadając im brzmienie: 

Wymagane minimalne parametry:  

Wydajność: Ilość punktów uzyskanych w teście Passmark CPU - 3900 wsparcie dla wirtualizacji, 

maksymalne TDP 15W. 
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Jednocześnie, w związku z wystąpieniem okoliczności uzasadniających zmiany treści 

SIWZ oraz w wyniku udzielonych odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, 

Zamawiający dokonuje następujących zmian: 

1. Rozdział X pkt 13 SIWZ  

Dotychczasowy zapis: 

13. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach, w siedzibie Zamawiającego i oznakować 
w następujący sposób: 

a) Kopertę zewnętrzną należy oznaczyć w następujący sposób: 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa 

Oferta w postępowaniu na: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym 

dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Stanisława Dubois 5A 

znak sprawy: WZP.221.155.2016 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 2016-12-05 o godz. 11:30 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy; 

b) Koperta wewnętrzna musi być oznakowana w następujący sposób: 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

Oferta w postępowaniu na: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym 

dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Stanisława Dubois 5A 

znak sprawy: WZP.221.155.2016 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 2016-12-05 o godz. 11:30 

 
UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem 
w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 
 

Otrzymuje brzmienie: 

13. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach, w siedzibie Zamawiającego i oznakować 
w następujący sposób: 

b) Kopertę zewnętrzną należy oznaczyć w następujący sposób: 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa 

Oferta w postępowaniu na: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym 

dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Stanisława Dubois 5A 

znak sprawy: WZP.221.155.2016 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 2016-12-07 o godz. 11:30 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy; 

c) Koperta wewnętrzna musi być oznakowana w następujący sposób: 
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Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

Oferta w postępowaniu na: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym 

dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Stanisława Dubois 5A 

znak sprawy: WZP.221.155.2016 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 2016-12-07 o godz. 11:30 

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem 
w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 

 

2.  Rozdział XI SIWZ - Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

Dotychczasowy zapis: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, 
piętro 1, Kancelaria – pok. nr 127, do dnia 2016-12-05, do godziny 11:00 i zaadresować zgodnie 
z opisem przedstawionym w rozdz. X SIWZ.  

(…) 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – piętro I, pok. 132c, w dniu 2016-12-05 o godzinie 
11:30. 

Otrzymuje brzmienie: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, 
piętro 1, Kancelaria – pok. nr 127, do dnia 2016-12-07, do godziny 11:00 i zaadresować zgodnie 
z opisem przedstawionym w rozdz. X SIWZ.  

(…) 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – piętro I, pok. 132c, w dniu 2016-12-07 o godzinie 

11:30 

 

3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia  

 

Dostawa 

Dotychczasowy zapis: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w jednej dostawie niżej wyspecyfikowany sprzęt komputerowy 

wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym, na własny koszt do siedziby Zamawiającego do 

pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w terminie do 10 dni roboczych od dnia zwarcia 

umowy lecz nie później niż do dnia 16 grudnia 2016 roku. 

Otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w jednej dostawie niżej wyspecyfikowany sprzęt komputerowy 

wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym, na własny koszt do siedziby Zamawiającego do 

pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w terminie do 10 dni roboczych od dnia zwarcia 

umowy lecz nie później niż do dnia 23 grudnia 2016 roku. 
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4. Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówieni pkt 1 i 2 

Dotychczasowy zapis: 

1. Notebook nr 1 – 10 szt. fabrycznie nowe 

Notebook nr 1 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

(…)  

Wydajność Ilość punktów uzyskanych w teście Passmark CPU - 4030 

wsparcie dla wirtualizacji, maksymalne TDP 15W 

(…) 

2. Notebook nr 2 – 10 szt. fabrycznie nowe 

Notebook nr 2 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

(…)  

Wydajność Ilość punktów uzyskanych w teście Passmark CPU - 4030, 

wsparcie dla wirtualizacji, maksymalne TDP 15W 

(…) 

Otrzymuje brzmienie: 

1. Notebook nr 1 – 10 szt. fabrycznie nowe 

Notebook nr 1 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

(…)  

Wydajność Ilość punktów uzyskanych w teście Passmark CPU - 3900 

wsparcie dla wirtualizacji, maksymalne TDP 15W 

(…) 

2. Notebook nr 2 – 10 szt. fabrycznie nowe 

Notebook nr 2 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

(…)  

Wydajność Ilość punktów uzyskanych w teście Passmark CPU - 3900, 

wsparcie dla wirtualizacji, maksymalne TDP 15W 

(…) 
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5. Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego 

Dotychczasowy zapis: 

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego  

1. Notebook nr 1 – 10 szt. fabrycznie nowe 

Notebook nr 1 
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry Parametry oferowane przez 

Wykonawcę 

(…)   

Wydajność Ilość punktów uzyskanych w teście 

Passmark CPU - 4030 wsparcie dla 

wirtualizacji, maksymalne TDP 15W 

 

 

2. Notebook nr 2 – 10 szt. fabrycznie nowe 

Notebook nr 2 
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry Parametry oferowane przez 

Wykonawcę 

(…)   

Wydajność Ilość punktów uzyskanych w teście 

Passmark CPU - 4030, wsparcie dla 

wirtualizacji, maksymalne TDP 15W 

 

 

 

Otrzymuje brzmienie: 

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego  

1. Notebook nr 1 – 10 szt. fabrycznie nowe 

Notebook nr 1 
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry Parametry oferowane przez 

Wykonawcę 

(…)   

Wydajność Ilość punktów uzyskanych w teście 

Passmark CPU - 3900 wsparcie dla 

wirtualizacji, maksymalne TDP 15W 
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2. Notebook nr 2 – 10 szt. fabrycznie nowe 

Notebook nr 2 
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry Parametry oferowane przez 

Wykonawcę 

(…)   

Wydajność Ilość punktów uzyskanych w teście 

Passmark CPU - 3900, wsparcie dla 

wirtualizacji, maksymalne TDP 15W 

 

 

6. Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy § 1 ust. 2 

Dotychczasowy zapis: 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Sprzętu wraz z systemem operacyjnym, na własny koszt 

do siedziby Zamawiającego do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, w terminie … dni 

roboczych od dnia zawarcia Umowy lecz nie później niż do dnia 16 grudnia 2016 roku (…). 
 

Otrzymuje brzmienie: 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Sprzętu wraz z systemem operacyjnym, na własny koszt 

do siedziby Zamawiającego do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, w terminie … dni 

roboczych od dnia zawarcia Umowy, lecz nie później niż do dnia 23 grudnia 2016 roku (…). 

 

7. Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy § 2 ust. 4 

Dotychczasowy zapis: 

4. Zamawiający zastrzega sobie termin 2 dni roboczych na odbiór jakościowy Sprzętu wraz z systemem 

operacyjnym, od daty jego dostarczenia. (…) 

Otrzymuje brzmienie: 

4. Zamawiający zastrzega sobie termin 1 dnia roboczego na odbiór jakościowy Sprzętu wraz z systemem 

operacyjnym, od daty jego dostarczenia. (…) 

 

8. Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy § 3 ust. 6 

Dotychczasowy zapis: 

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę lub rachunek Zamawiającemu na adres wskazany w § 

2 ust.15 pkt 1) w terminie do dnia 21 grudnia 2016 roku. 
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Otrzymuje brzmienie: 

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę lub rachunek Zamawiającemu na adres wskazany w § 

2 ust.15 pkt 1) w terminie do dnia 28 grudnia 2016 roku. 

W związku z dokonaną modyfikacją treści SIWZ, na podstawie art. 38 ust 4a ustawy Pzp 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 7 grudnia 2016 roku do godziny 

11:00.  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 grudnia 2016 roku o godzinie 11:30. 

Jednocześnie Zamawiający udostępnia pliki zawierające nowe brzmienie i tekst jednolity 

Opisu przedmiotu zamówienia, Załącznika nr 1 do Formularza ofertowego, Wzoru Umowy, 

uwzględniające zmiany wynikające zarówno z odpowiedzi na pytania jak i modyfikacji SIWZ 

w dniu 2016-12-02. 

Załączniki:  

1. Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ - zmodyfikowany w dniu 2016-12-02 

2. Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - zmodyfikowany w dniu 2016-12-02 

3. Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy - zmodyfikowany w dniu 2016-12-02 

 

wz. Dyrektora 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

 

(-) Piotr Szymański 

Zastępca Dyrektora ds. Teleinformatycznych 
 

 

Sporządził: Tomasz Banaś 


