KRAJOWA SZKOŁA
SĄDOWNICTWA I PROKURATURY
ul. Przy Rondzie 5
31-547 Kraków
Numer sprawy: BD-V.2611.50.2020

Kraków, 15 lutego 2021 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Krajowej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury – 8 części”.

W dniach 3-10 luty 2021 roku do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej jako „Pzp”) Zamawiający udziela
odpowiedzi, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje
zmiany treści SIWZ.
Pytanie 1
Poniżej przesyłamy pytania dotyczące przetargu:BD-V.2611.50.2020
Część IV 9 - zamawiający wymaga pamięci przenośnej o parametrach USB 2.0/3.0,
obudowa micro Proszę o doprecyzowanie o jaką pamięć przenośną chodzi - czy ma być
na USB 2.0 czy na 3.0, oraz o wytłumaczenie typu obudowy 'micro' gdyż żaden
producent nie stosuje takiej nazwy w swoim sprzęcie.
Część V 3 - kabel HDMI 3m - zamawiający wymaga kabla sygnałowego DVI HDMI z
końcówkami 2x HDMI.
Proszę o poprawę zapisów, gdyż kabel DVI HDMI posiada końcówki 1x DVI i 1x HDMI a
kabel HDMI posiada 2x HDMI.
Część V 4 - kabel HDMI 5m - zamawiający wymaga kabla sygnałowego DVI HDMI z
końcówkami 2x HDMI.
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Proszę o poprawę zapisów, gdyż kabel DVI HDMI posiada końcówki 1x DVI i 1x HDMI a
kabel HDMI posiada 2x HDMI.
W związku z błędnym opisem prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.
Odpowiedź
1) Część IV 9
Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia Część IV. 9
w następującym zakresie:
-

obudowa "nano";

-

interface: USB 2.0 lub USB 3.0 (kompatybilny z USB 2.0)

2) Część V 3
Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia Część V 3
w następującym zakresie: kabel sygnałowy HDMI-HDMI
3) Część V 4
Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia Część V 4
w następującym zakresie: kabel sygnałowy HDMI-HDMI
Opis przedmiotu zamówienia dla części IV oraz części V został zaktualizowany
-

Zamawiający udostępnia ujednolicony

uwzględniający wprowadzone zmiany

załącznik 2 A do SIWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (NOWY2).
Pytanie 2
Proszę o udzielnie odpowiedzi na poniższe pytanie. Dotyczy: Dostawa sprzętu
informatycznego i oprogramowania - nr sprawy: BD-V.2611.50.2020. W „Szczegółowym
Opisie Przedmiotu Zamówienia – zał. nr 2” dla części II Zamawiający zawarł następujące
wymaganie:
- Serwer: Wewnętrzny slot na kartę micro SD
Obecnie produkowany model serwera spełniający wszystkie wymagania w tym wynik
testu SPEC dla procesora z taktowaniem 3GHz nie posiada już slotu na kartę micro SD.
W związku z tym czy Zamawiający wykreśli wymaganie:
- Serwer: Wewnętrzny slot na kartę micro SD
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Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.
Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia dla części II 1
serwer w następującym zakresie: Wykonawca w formularzu oferty w tabelce kolumna C
(Jednoznaczne wskazanie oferowanego sprzętu) w pozycji serwer musi wskazać model
procesora dla oferowanego serwera.
Opis przedmiotu zamówienia dla części II został zaktualizowany -

Zamawiający

udostępnia ujednolicony uwzględniający wprowadzone zmiany załącznik 2 A do SIWZ
-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (NOWY2).
Pytanie 3
Czy Zamawiający w część VI I w pozycji Nootebook A zmieni zapis z
Waga Nie więcej niż 1,9 kg z baterią.
na
Waga Nie więcej niż 2,1 kg z baterią. ?
Czy Zamawiający w część VII 1 w pozycji Nootebook B nie wymaga systemu
operacyjnego ?
Odpowiedź
W odpowiedzi na pytania:
1) Zamawiający nie dopuszcza zmiany wagi notebooka;
2) Zamawiający nie wymaga systemu operacyjnego, ponadto Zamawiający informuje,
iż w zakresie systemu operacyjnego dla części VII 1 (Notebook B) udzielił wyjaśnień
(wyjaśnienia treści SIWZ 15.01.2021).
Pytanie 4
Poniżej przesyłamy pytania dotyczące przetargu: BD-V.2611.50.2020
Część IV 9 - zamawiający wymaga pamięci przenośnej o parametrach USB 2.0/3.0,
obudowa micro Proszę o doprecyzowanie o jaką pamięć przenośną chodzi - czy ma być
na USB 2.0 czy na 3.0, oraz o wytłumaczenie typu obudowy 'micro' gdyż żaden
producent nie stosuje takiej nazwy w swoim sprzęcie.
Część V 3 - kabel HDMI 3m - zamawiający wymaga kabla sygnałowego DVI HDMI z
końcówkami 2x HDMI.
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Proszę o poprawę zapisów, gdyż kabel DVI HDMI posiada końcówki 1x DVI i 1x HDMI a
kabel HDMI posiada 2x HDMI.
Część V 4 - kabel HDMI 5m - zamawiający wymaga kabla sygnałowego DVI HDMI z
końcówkami 2x HDMI.
Proszę o poprawę zapisów, gdyż kabel DVI HDMI posiada końcówki 1x DVI i 1x HDMI a
kabel HDMI posiada 2x HDMI.
Część V 17 - Głośniki - zamawiający wymaga głośników które są eol - czyli trwale
niedostępnym (Sven SPS-702) , proszę o zmianę w siwz tak aby można było dobrać
dostępny sprzęt
W związku z błędnym opisem prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.
Odpowiedź
1) Część IV 9
Zamawiający udzielił odpowiedzi w tym zakresie.
Odpowiedź na pytanie 1
2) Część V 3
Zamawiający udzielił odpowiedzi w tym zakresie.
Odpowiedź na pytanie 1
3) Część V 4
Zamawiający udzielił odpowiedzi w tym zakresie.
Odpowiedź na pytanie 1
4) Część V 17
Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia Część V 17
w następującym zakresie:
 złącze słuchawkowe: nie wymagane,
 pasmo przenoszenia musi zawierać przedział: 50 Hz -20 kHz
 Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie koloru głośników – zapis w tym
zakresie zostaje usunięty.
Opis przedmiotu zamówienia dla części IV oraz części V został zaktualizowany Zamawiający udostępnia ujednolicony uwzględniający wprowadzone zmiany
załącznik 2 A do SIWZ -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (NOWY 2).
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Pytanie 5
Poniżej przesyłamy pytania dotyczące przetargu: BD-V.2611.50.2020
Cześć V 16 - Słuchawki z mikrofonem B - zamawiający wymaga słuchawek które są eol czyli trwale niedostępne (Philips SHB3075BL/00, SHB3075WT/00), Proszę o zmianę w
siwz tak aby była możliwość dobrania sprzętu dostępnego na rynku
W związku z błędnym opisem prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.
Odpowiedź
Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia Cześć V 16 w
następującym zakresie:
 Słuchawki – pasmo przenoszenia musi zawierać przedział: 20 Hz - 20 kHz,
 Kolor: czarny, granatowy, szary, stalowy lub połączenie tych kolorów
Opis przedmiotu zamówienia dla części V został zaktualizowany - Zamawiający
udostępnia ujednolicony uwzględniający wprowadzone zmiany załącznik 2 A do SIWZ
-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (NOWY 2).
Pytanie 6
Poniżej przesyłamy pytania dotyczące przetargu: BD-V.2611.50.2020
Cześć V22 - Statyw - zamawiający wymaga statywu który jest eol- czyli trwale
niedostepny ( Velbrom Sherpa 5370D). Proszę zmian w siwz tak aby była możliwość
dobrania sprzętu dostępnego na rynku
Odpowiedź
Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia Część V 22 w poniższym
zakresie: długość po rozłożeniu: min. 167,5 cm
Opis przedmiotu zamówienia dla części V został zaktualizowany - Zamawiający
udostępnia ujednolicony uwzględniający wprowadzone zmiany załącznik 2 A do SIWZ
-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (NOWY 2).
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Pytanie 7
Czy Zamawiający dokona modyfikacji wyników Testów Passmark CPU Mark na aktualną
listą wyników pozwoli to na zaoferowanie nowszych procesorów w laptopach które
spełniają wymagania Zamawiającego a których nie ma na liście z dnia 23.12.2020 r. ?
Odpowiedź
Zgodnie z treścią załącznika 2 A do SIWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
(NOWY 2) Wykonawca w formularzu oferty musi wskazać model procesora
dla oferowanego notebooka. W przypadku gdy oferowane notebooki ( część VI oraz
część VII) dla których określono minimalną wydajność procesora będą posiadały
procesor o wydajności wyższej od opublikowanych przez Zamawiającego w załączniku
2 C do SIWZ wyników testów wydajności (testy PassMark CPU na dzień 23.12.2020r.),
Zamawiający na podstawie podanego przez Wykonawcę na formularzu oferty modelu
procesora dla oferowanego notebooka dokona oceny zgodności z opisem przedmiotu
zamówienia

oraz przyzna punkty za kryterium oceny ofert.

Jednocześnie na

formularzu oferty Wykonawca musi również wskazać wielkość pamięci RAM w GB dla
oferowanego notebooka oraz podać wszystkie informacje wymagane w formularzu
oferty w tabeli w kolumnie C (jednoznaczne wskazanie oferowanego sprzętu).
Opis przedmiotu zamówienia dla części VI,VII został zaktualizowany - Zamawiający
udostępnia ujednolicony uwzględniający wprowadzone zmiany załącznik 2 A do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (NOWY 2).
Zamawiający dokonuje zmian zapisów SIWZ:
1. Rozdział 14 ust. 2 pkt. 3 SIWZ kryteria oraz sposób oceny ofert dla części VI
Parametry techniczne: Zwiększenie wydajności procesora – 10% otrzymuje
brzmienie (zmiana została wytłuszczona):
1) Zwiększenie wydajności procesora – 10%
Wydajność procesora dla komputerów przenośnych została określona
w OPZ załączniku nr 2A do SIWZ. Wykonawca, który zaoferuje procesor
o wyższej wydajności, niż wskazane przez Zamawiającego minimum, zobowiązany
jest podać w Formularzu Ofertowym model procesora. Wydajność Procesora będzie
badana na podstawie testów Passmark CPU Mark według wyników opublikowanych
na stronie http://www.cpubenchmark.net. Wydruk zawierający wyniki Testów
Passmark CPU Mark ze strony http://www.cpubenchmark.net stanowi załącznik 2 C
do SIWZ.
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W przypadku gdy oferowane komputery przenośne dla których określono
minimalną wydajność procesora będą posiadały procesor o wydajności
wyższej od opublikowanych przez Zamawiającego w załączniku 2 C do SIWZ
wyników testów wydajności (testy PassMark CPU na dzień 23.12.2020)
na podstawie
podanego przez Wykonawcę
modelu procesora
dla oferowanego notebooka Zamawiający przyzna punkty za niniejsze
kryterium oceny ofert.
Wykonawca,
który
zaoferuje
zwiększenie
w zakresie:
- od 6401 do 7000 pkt otrzyma 2,00 punktów,
- od 7001 do 8500 pkt otrzyma 4,00 pkt,
- od 8501 do 10000 pkt otrzyma 6,00 pkt,
- do 10001 pkt i więcej otrzyma 10,00 punktów.

wydajności

procesora

Wykonawca, który nie zaoferuje zwiększenia wydajności procesora otrzyma w tym
kryterium 0,00 punktów.
2. Rozdział 14 ust. 2 pkt. 4 SIWZ Kryteria oraz sposób oceny ofert dla części VII
Parametry techniczne:Zwiększenie wydajności procesora – 10% otrzymuje
brzmienie (zmiana została wytłuszczona):
1) Zwiększenie wydajności procesora – 10%
Wydajność procesora dla komputerów przenośnych została określona w OPZ
załączniku nr 2A do SIWZ. Wykonawca, który zaoferuje procesor o wyższej
wydajności, niż wskazane przez Zamawiającego minimum, zobowiązany jest podać
w Formularzu Ofertowym model procesora, Wydajność Procesora będzie badana na
podstawie testów Passmark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie
http://www.cpubenchmark.net. Wydruk zawierający wyniki Testów Passmark CPU
Mark ze strony http://www.cpubenchmark.net stanowi załącznik 2 C do SIWZ
W przypadku gdy oferowane komputery przenośne dla których określono
minimalną wydajność procesora będą posiadały procesor o wydajności
wyższej od opublikowanych przez Zamawiającego w załączniku 2 C do SIWZ
wyników testów wydajności (testy PassMark CPU na dzień 23.12.2020)
na podstawie
podanego przez Wykonawcę
modelu procesora dla
oferowanego notebooka Zamawiający przyzna punkty za niniejsze kryterium
oceny ofert.
Wykonawca, który zaoferuje zwiększenie wydajności procesora w zakresie:
- od 4001 do 5000 pkt otrzyma 2,00 punktów,
- od 5001 do 5500 pkt otrzyma 4,00 pkt,
- od 5501 do 6000 pkt otrzyma 6,00 pkt,
- od 6001 pkt i więcej otrzyma 10,00 punktów.
Wykonawca, który nie zaoferuje zwiększenia wydajności procesora otrzyma
w tym kryterium 0,00 punktów.
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3. Termin składania ofert ulega przedłużeniu i upływa 3 marca 2021 roku
o godz. 10:00
Rozdział 12 ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie (zmiana została wytłuszczona):
1) Oferty należy składać za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod
adresem: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/ do 3 marca 2021 r.
do godz. 10:00.
Wynikiem powyższych zmian jest zmiana ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ stanowią jej
integralną część.

Dyrektor
Krajowej Szkoły Sądownictwa i
Prokuratury
sędzia

Dariusz Pawłyszcze
/pismo podpisane podpisem elektronicznym/

8

