
 

  

Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie 
ul. Czarnieckiego 69 
14-100 Ostróda 
 
Pismo: ZSR.271.1B.2019  Ostróda, dnia: 09.07.2019 r. 
 
 

WSZYSCY WYKONAWCY 
 

Modyfikacja treści SIWZ Nr 1 
Szanowni Państwo, 

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na: 
Dostawa sprzętu IT do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia agrobiznesu”, 

dokonuje modyfikacji treści SIWZ: 

Zmianie ulegają zapisy w SIWZ (dodatkowo niektóre oznaczone w kolorze żółtym) tj.: 
1. 

§III. Opis przedmiotu zamówienia – zmienia się z: 

14. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji długości okresu gwarancji i typu gwarancji 
u Producenta jako element procedury odbioru. 

na: 
14. Zamawiający wymaga zaoferowania gwarancji producenta na oferowane komputery i komputery przenośne 

na cały zaoferowany okres podany w kryterium Gwarancja. 
Zamawiający oczekuje, aby po podaniu numeru seryjnego/identyfikacyjnego dostarczonego komputera na 
oficjalnej stronie internetowej producenta można było zweryfikować, czy dostarczony komputer jest objęty 
ważną i obowiązującą gwarancją producenta na zaoferowany przez Wykonawcę okres. 

2. 
§XI. Opis sposobu przygotowania ofert – zmienia się z: 
16. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach następujący w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, 
oznakowanych w sposób następujący:  
1) koperta zewnętrzna - oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn.: Zespół Szkół Rolniczych w 
Ostródzie, ul. Czarnieckiego 69, 14-100 Ostróda, Oferta w postępowaniu na Dostawa sprzętu IT do Zespołu 
Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia agrobiznesu”. Postępowanie znak: 
ZSR.271.1B.2019 - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 11.07.2019 r. godz. 915. 

na: 
16. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach następujący w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, 
oznakowanych w sposób następujący:  
1) koperta zewnętrzna - oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn.: Zespół Szkół Rolniczych w 
Ostródzie, ul. Czarnieckiego 69, 14-100 Ostróda, Oferta w postępowaniu na Dostawa sprzętu IT do Zespołu 
Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia agrobiznesu”. Postępowanie znak: 
ZSR.271.1B.2019 - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 15.07.2019 r. godz. 915. 



 

  

3. 
§XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert – zmienia się z:  
1. Oferty można składać Zamawiającego - Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie, ul. Czarnieckiego 69, 14-100 

Ostróda w sekretariacie szkół dziennych w terminie do dnia 11.07.2019 r. do godziny 900. 
4. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie, ul. Czarnieckiego 

69, 14-100 Ostróda, w sekretariacie szkół dziennych – gabinet Wicedyrektora w dniu 11.07.2019 r. o godz. 
915. 

na: 
1. Oferty można składać Zamawiającego - Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie, ul. Czarnieckiego 69, 14-100 

Ostróda w sekretariacie szkół dziennych w terminie do dnia 15.07.2019 r. do godziny 900. 
4. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie, ul. Czarnieckiego 

69, 14-100 Ostróda, w sekretariacie szkół dziennych – gabinet Wicedyrektora w dniu 15.07.2019 r. o godz. 
915. 

4. 
§XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem wag 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert – zmienia się z: 
4. Punkty za kryterium „Okres gwarancji” (waga 40%) - (G) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym 
opisem:  

1)        Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji na wykonaną 
dostawę i sprzęt zamontowany w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przedstawionego przez 
Wykonawców zastrzegając, iż minimalny okres (termin) gwarancji wynosi 36 miesiące wg poniższego 
wzoru:  

a) 36 miesięcy gwarancji - 0 punktów.* 
b) 48 miesięcy gwarancji - 20 punktów.* 
c) 60 miesięcy gwarancji - 40 punktów.* 

na: 
4. Punkty za kryterium „Okres gwarancji” (waga 40%) - (G) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym 
opisem:  

1)        Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji producenta 
na wykonaną dostawę i sprzęt zamontowany w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 
przedstawionego przez Wykonawców zastrzegając, iż minimalny okres (termin) gwarancji wynosi 36 
miesiące wg poniższego wzoru:  

a) 36 miesięcy gwarancji - 0 punktów.* 
b) 48 miesięcy gwarancji - 20 punktów.* 
c) 60 miesięcy gwarancji - 40 punktów.* 

5a. 
Dotyczy: 

Dział III 
Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Sali 31 - Pracownia metrologii: 

1. Komputer przenośny z systemem operacyjnym, myszą optyczną i oprogramowaniem biurowym 
Dział IV 
Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Sali 36 - Pracownia obróbki ręcznej i mechanicznej: 

1. Komputer przenośny z systemem operacyjnym, myszą optyczną i oprogramowaniem biurowym 

 



 

  

Załącznik nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zmienia się (w tym dodaje tekst)  

z: 
• Procesor czterordzeniowy ośmiowątkowy o częstotliwości do 3,90 GHz i 6 MB Cache uzyskujący w teście 

PassMark wynik minimum 11620 punktów z dnia 03.07.2019 r. do weryfikacji na stronie: 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  

• Karta graficzna z zainstalowaną pamięcią 2048 MB typu GDDR5 uzyskująca w teście PassMark wynik 
minimum 1920 punktów z dnia 03.07.2019 r. do weryfikacji na stronie: 
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php 

 
na: 
• Procesor czterordzeniowy ośmiowątkowy o częstotliwości do 3,90 GHz i 6 MB Cache uzyskujący w teście 

PassMark wynik minimum 7950 punktów z dnia 09.07.2019 r. do weryfikacji na stronie: 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php i z plikiem stanowiącym załącznik do SIWZ pod nazwą 
CPUBenchmark 

• Karta graficzna z zainstalowaną pamięcią 2048 MB typu GDDR5 uzyskująca w teście PassMark wynik 
minimum 1920 punktów z dnia 09.07.2019 r. do weryfikacji na stronie: 
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php i z plikiem stanowiącym załącznik do SIWZ pod nazwą 
GPUBenchmark 

• Wykonawca dostarczy wraz z komputerem oprogramowanie z nieograniczoną czasowo licencją na 
użytkowanie, umożliwiające: 
o Upgrade i instalacje wszystkich sterowników oraz BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do 

najnowszej dostępnej wersji, 
o Możliwość sprawdzenia przed instalacją każdego sterownika oraz BIOS’u, bezpośrednio na stronie 

producenta przy użyciu połączenia internetowego informacji o: 
 poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, 
 dacie wydania ostatniej aktualizacji, 
 zgodność z systemami operacyjnymi, 
 jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja. 

5b. 
Dotyczy: 

Dział I 
Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Sali 26 - Pracownia silników: 

2. Komputer do prac graficznych z systemem operacyjnym i pełnym oprogramowaniem biurowym  
Dział II 
Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Sali 28 - Pracownia przepisów ruchu drogowego i nauki 

jazdy: 
2. Komputer do prac graficznych z systemem operacyjnym i pełnym oprogramowaniem biurowym 

Dział III 
Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Sali 31 - Pracownia metrologii: 

4. Komputer do prac graficznych z systemem operacyjnym i pełnym oprogramowaniem biurowym 
Dział V 
Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Sali 6a - Pracownia architektury krajobrazu: 

1. Komputer do prac graficznych z systemem operacyjnym i pełnym oprogramowaniem biurowym 
Dział VI 
Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Sali 6b - Pracownia agrobiznesu: 

1. Komputer do prac graficznych z systemem operacyjnym i pełnym oprogramowaniem biurowym 
Dział VII 
Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Sali 6c - Pracownia produkcji roślinnej i zwierzęcej: 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php


 

  

1. Komputer do prac graficznych z systemem operacyjnym i pełnym oprogramowaniem biurowym 

Załącznik nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zmienia się (w tym dodaje tekst) 

z: 
• Procesor sześciordzeniowy sześciowątkowy o częstotliwości do 4,00 GHz i 9 MB Cache uzyskujący w 

teście PassMark wynik minimum 11620 punktów z dnia 03.07.2019 r. do weryfikacji na stronie: 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

• Karta graficzna z zainstalowaną pamięcią 4 GB typu DDR5 uzyskująca w teście PassMark wynik minimum 
6000 punktów z dnia 03.07.2019 r. do weryfikacji na stronie: 
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php 

• W zestawie klawiatura i mysz sygnowana logotypem producenta komputera 

na: 
• Procesor sześciordzeniowy sześciowątkowy o częstotliwości do 4,00 GHz i 9 MB Cache uzyskujący w teście 

PassMark wynik minimum 11620 punktów z dnia 09.07.2019 r. do weryfikacji na stronie: 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php i z plikiem stanowiącym załącznik do SIWZ pod nazwą 
CPUBenchmark 

• Karta graficzna z zainstalowaną pamięcią 4 GB typu DDR5 uzyskująca w teście PassMark wynik minimum 
6000 punktów z dnia 09.07.2019 r. do weryfikacji na stronie: 
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php i z plikiem stanowiącym załącznik do SIWZ pod nazwą 
GPUBenchmark 

• W zestawie klawiatura i mysz 
• Wykonawca dostarczy wraz z komputerem oprogramowanie z nieograniczoną czasowo licencją na 

użytkowanie, umożliwiające: 
o Upgrade i instalacje wszystkich sterowników oraz BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do 

najnowszej dostępnej wersji, 
o Możliwość sprawdzenia przed instalacją każdego sterownika oraz BIOS’u, bezpośrednio na stronie 

producenta przy użyciu połączenia internetowego informacji o: 
 poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, 
 dacie wydania ostatniej aktualizacji, 
 zgodność z systemami operacyjnymi, 
 jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja. 

 

6. Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór/projekt umowy – zmienia się 

z: 
§ 11 Gwarancja i serwis 

2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie terminu gwarancji, licząc od daty odbioru 
końcowego dostawy. 

− Wykonawca udzieli ………… (miesięcy)* gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty odbioru 
końcowego dostawy. 

na: 
§ 11 Gwarancja i serwis 

2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie terminu gwarancji, licząc od daty odbioru 
końcowego dostawy. 

− Wykonawca udzieli ………… (miesięcy)* gwarancji producenta na przedmiot umowy licząc od 
daty odbioru końcowego dostawy. 

7. 

Zamawiający umieszcza na stronie http://rolnik.edu.pl dwa wydruki dotyczące wyników sprzętu: testów 
procesora i karty graficznej na wskazany w postępowaniu dzień pod nazwą CPUBenchmark i 
GPUBenchamark, na ich podstawie Zamawiający będzie weryfikował pkt testu zaoferowanego danego 
sprzętu przez Wykonawcę z pkt żądanymi w SIWZ. 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
http://rolnik.edu.pl/


 

  

 

8. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty– z uwagi na możliwość wprowadzenie różnych stawek VAT zmienia 
się zapisy dotyczące każdej pozycji pn.: Komputer do prac graficznych z systemem operacyjnym i pełnym 
oprogramowaniem biurowym według poniższego wzoru, odpowiednio do ilości zgodnie z treścią SIWZ, tj. 

z: 

 
na: 

 

Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie. 
 

Niniejsza zmiana SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
 

 
UWAGA:  
I. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT tj. do 15.07.2019 roku, godz. 09:00 
 
II. ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT tj. o 15.07.2019 roku, godz. 09:15 
 

Zamawiający 
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