
 
 

  

 

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

WSZYSCY WYKONAWCY 
 

O D P O W I E D Ź NR 1 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 05-09.07.2019 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie 

zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w 

trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa sprzętu IT do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach 

projektu „Akademia agrobiznesu”. 

Treść wspomnianych próśb jest następująca: 

1. Zamawiający wymaga aby wyniki punktowe wydajności w benchmark zarówno procesora jak i karty graficznej 
były dokładanie z dnia 03.07.2019 r. 
  
Zamawiający zapewne wie że wyniki na stronie testu PassMark są aktualizowane/zmieniane nawet kilka razy 
dziennie 
  
Czy Zamawiający dysponuje zarchiwizowanymi wynikami testu Passmark (CPU Mark oraz G3D Mark) z dnia 
03.07.2019 i czy może je opublikować tak aby Wykonawcy którzy zainteresowali się ogłoszonym postępowaniem 
później niż w dniu 3 lipca 2019 mieli szansę weryfikacji czy proponowany przez nich procesor i karta graficzna mają 
wymaganą wydajnością ? 
  
Wykonawcy dzisiaj nie są w stanie złożyć skutecznie oferty co do której mają mieć pewność że na dzień 03.07.2019 
(wstecznie) procesor i karta graficzna wypełniały minimalne oczekiwania Zamawiającego określone SIWZ. 
  
2. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w przedmiotowym postepowaniu w każdej pozycji Komputer do 
prac graficznych w sposób jawny narusza zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców 
wprowadzając następujące zapisy: 
W zestawie klawiatura i mysz sygnowana logotypem producenta komputera 
Wymóg, aby mysz czy klawiatura były wyprodukowane przez tego samego producenta co komputer stacjonarny 
jest znaczącym naruszeniem zasad określonych ustawie PZP 
Potwierdza to zarówno Prezes UZP w dokumencie Rekomendacje Prezesa UZP dotyczące udzielania zamówień 
publicznych na dostawę zestawów komputerowych jak i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w 
dokumencie "Rekomendacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczące zasad formułowania 
wymagań Zamawiającego dla wybranych parametrów technicznych sprzętu komputerowego” jednoznacznie 
wskazują, że nie jest co do zasady możliwe wymaganie aby "jednostka centralna komputera, płyta główna 
komputera, monitor, klawiatura, mysz lub jakiekolwiek inne niezależnie pracujące peryferia pochodziły od 
producenta jednostki centralnej komputera i były oznaczone jego logiem lub też żeby były wyprodukowane i 
zaprojektowane przez producenta jednostki centralnej komputera" 



 
 

  

 

Urząd Zamówień Publicznych w Rekomendacji stwierdza wprost, że “wymaganie, by mysz i klawiatura pochodziły 
od tego samego producenta, co jednostka centralna" jest zapisem niedopuszczalnym w opisie przedmiotu 
zamówienia na dostawę zestawów komputerowych. 
Dodajmy w tym miejscu, że Urząd przedstawia też listę zapisów "nie zalecanych", ale akurat zapis dotyczący 
jednostek centralnych i myszy i klawiatur z logotypem producenta PC znajduje się na liście tych 
niedopuszczalnych". 
Mając powyższe na uwadze czy Zamawiający zmodyfikuje OPZ i wykreśli powyżej wskazane zapisy ? 
 
3. Proszę o doprecyzowanie co zamawiający rozumie przez moduł sprzętowy TPM 2.0 ? 
Czy Zamawiający uzna za spełniony zapis jeśli oferowany komputer będzie wyposażony w moduł TPM 2.0 
znajdujący się w płycie głównej w chipsecie procesora czyli SoC (System-on-a-chip) – wbudowany moduł w 
chipsecie stanowiąc integralną cześć płyty głównej ? 
 
4. Czy w pozycjach Komputer przenośny Zamawiający rzeczywiście oczekuje urządzeń których wydajność 
procesora jest taka sama jak w przypadku komputerów do prac graficznych typu desktop ? 
Zgodnie z naszą wiedzą na rynku jest dostępnych zaledwie kilka procesorów mobilnych osiągających w teście 
PassMark wynik 11620 pkt lub więcej, jednak są to procesory(laptopy) dedykowane do segmentu gamingowego. 
 
5. Czy w przedmiotowym zamówieniu będą miały zapisy Art. 83 ust.1 pkt 26 ustawy o podatku VAT dotyczące 
dostaw sprzętu komputerowego do placówek oświatowych? 
 
6. Jeśli odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi tak (pytanie nr 5 - dopisek Zamawiającego), to czy Zamawiający jest 
w stanie przedstawić stosowne zaświadczenie, pozwalające na zastosowanie stawki podatku VAT 0% dla sprzętu 
wymienionego w załączniku nr 8 do ustawy o podatku VAT, co umożliwi wszystkim wykonawcom zastosowanie w 
odpowiednich pozycjach stawki podatku VAT 0%? 
 
7. Proszę o potwierdzenie, że brak przedstawienia przez Zamawiającego zaświadczenia opisanego w pytaniu nr 2 
(pytanie nr 6 - dopisek Zamawiającego) obliguje wszystkich wykonawców do zastosowania w całości Części I 
stawki podstawowej podatku VAT, czyli 23%. 
 
8. Jeśli odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi tak (pytanie nr 5 - dopisek Zamawiającego), to prosimy w formularzu 
cenowym o wyodrębnienie z pozycji "Komputer do prac graficznych z systemem operacyjnym i pełnym 
oprogramowaniem biurowym" osobno "oprogramowania biurowego", dokładnie w takim sam sposób jak 
Zamawiający wyodrębnił inne oprogramowania, gdyż zgodnie z obowiązującym prawem będą miały zastosowanie 
dwie różne stawki podatku VAT (0% na komputery stacjonarne i 23% na oprogramowanie biurow). Dla zestawów 
komputerów stacjonarnych nie można zastosować stawki VAT% jeśli ich elementem jest oprogramowanie inne niż 
oprogramowanie systemowe. 
Potwierdzają to poniższe indywidualne interpretacje podatkowe: 
- ILPP1-3/4512-1-6/16-4/BA 
- 3063-ILPP1-2.4512.75.2017.2.NF 
- IPPP1/443-549/13-2/AP 
Dostawa oprogramowania innego niż systemowe, winna być opodatkowana stawką podstawową, tj. 23%. 
Powyższe skutkuje tym, że w chwili obecnej przedmiotowe postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia 
wadą powodującą konieczność jego unieważnienia, gdyż bez modyfikacji formularza ofertowego nie można złożyć 
ważnej oferty, której złożenie jednocześnie nie narazi poszczególnych wykonawców na konsekwencje karno-
skarbowe. 
 
9. Zamawiający zarówno dla komputerów stacjonarnych jak i dla przenośnych wymaga dla procesora i karty 
graficznej testu wydajnościowego PassMark CPU, którego punktacja codziennie ulega zmianie, a jej wynik jest 
średnią z przeprowadzonych testów. Wystarczy, że na stronie PassMark CPU zostanie opublikowany test tego 
procesora o zaniżonym wyniku i pierwotnie przyjmowany do szacowania procesor nie będzie spełnia/ punktacji. 
W związku z tym, że Zamawiający określił w SIWZ punktacje testu PassMark z konkretnego dnia 03.07.2019r. oraz 
nie ma możliwości pobrania wyniku z dnia wcześniejszego. Zwracamy się do Zmawiającego o zamieszczenie za 



 
 

  

 

stronie internetowej zestawienie wyników z dnia 03.07.2019 dla procesora i karty graficznej co umożliwi złożenie 
poprawnej oferty na szacowanych procesorach. 
 
10. Czy Zmawiający dopuści zaoferowanie Drukarki laserowej sieciowej ze skanerem i kopiarką - do drukowania 
wyników z przeprowadzonych egzaminów teoretycznych (wewnętrznych) i prowadzenia dokumentacji ze szkolenia 
uczniów na prawo jazdy kategorii B i T, która będzie posiadać zainstalowaną pamięć 512 GB oraz toner o 
wydajności 6500 stron. Ponadto urządzenie zostanie dostarczone z zestawem tonerów: toner startowy 3000 stron 
+ toner o wydajności 6500 stron co łącznie daje 9500 stron. 
W związku z faktem, iż obecnie na rynku brak jest dostępnych urządzeń, które spełniają wszystkie wymagania 
techniczne oraz ograniczonym budżetem Zamawiającego zwracamy się z prośbą o uwzględnienie powyższych 
zmian co pozwoli zaoferować np. drukarkę Brother MFC-L8690CDW. 
 
11. Zamawiający umieścił w SIWZ opis Kabel światłowodowy wielomodowy, prosimy o doprecyzowanie ile ma 
posiadać włókien i czy kabel będzie podwieszany? 
 
12. Zwracamy się z pytaniem czy wyspecyfikowana Przełącznica światłowodowa przeznaczona będzie do szafy 
19 ", czy Naścienna czy Na szynę DIN? 
 
13. Prosimy o doprecyzowanie w opisie „ Moduł typu SFP" co to znaczy "dedykowany kabel SFP+" ? Są na rynku 
takie przyłącza, ale nie mają niczego wspólnego z modułami SFP, które zostały wyspecyfikowane w SIWZ. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Ad. 1. Zamawiający zmienia datę wyniku danych testów z dnia 03.07.2019 r. na: z dnia 09.07.2019 r. tj. w każdej 
pozycji procesora i karty graficznej z uwagi na możliwą zmienność wyników testów i załącza do postępowania 
wydruk dotyczący wyników sprzętu na wskazany wyżej dzień.  
 
Ad. 2. Zamawiający usuwa wskazany zapis w każdej pozycji dot. komputera do prac graficznych…, tj.: w zestawie 
klawiatura i mysz. sygnowana logotypem producenta komputera. 
 
Ad. 3. Zamawiający wymaga mikroukładu TPM 2.0. umożliwiającego korzystanie ze wszystkich zaawansowanych 
funkcji zabezpieczeń. 
Zamawiający uzna za spełniony zapis jeśli oferowany komputer będzie wyposażony w moduł TPM 2.0 znajdujący 
się w płycie głównej w chipsecie procesora czyli SoC (System-on-a-chip) – wbudowany moduł w chipsecie 
stanowiąc integralną cześć płyty głównej. 
 
Ad. 4. Zamawiający poprawia błąd pisarski w każdej pozycji dot. komputera przenośnego, przy których wymaga 
procesora uzyskującego w teście PassMark wynik minimum 7950 punktów z dnia 09.07.2019 r. do weryfikacji na 
stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  
 
Ad. 5. Tak, wskazane przepisy będą miały zastosowanie. 
 

Ad. 6. Tak, zgodnie z treścią SIWZ: Zamawiający informuje, iż przedstawi potwierdzenie organu nadzorującego, 
że zamówienie jest realizowane dla placówki oświatowej - zgodnie z art. 83 ust. 14 pkt 1) oraz 43 ust. 9 ustawy o 
podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). 
 

Ad. 7. Zgodnie z treścią odp. na pyt. nr 6. 
 

Ad. 8. Zamawiający zgadza się i zmienia treść załącznika nr 1 do SIWZ w sposób wskazany w pytaniu. 
 

Ad. 9. Zgodnie z treścią odp. na pyt. nr 1. 
 
Ad. 10. Zamawiający nie dopuszcza opisanego urządzenia. 

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


 
 

  

 

 
Ad. 11. Kabel światłowodowy wielomodowy ma posiadać 4 włókna i będzie podwieszany. 
 
Ad. 12. Przełącznica światłowodowa przeznaczona będzie do szafy 19".  
 
Ad. 13. Dedykowany kabel SFP+ oznacza kabel o przepustowości zgodnej z technologią SFP+.  
 
Uzupełnienie treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla 
wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Oferenci zobowiązani są 
uwzględnić powyższe odpowiedzi Zamawiającego podczas sporządzania ofert.  
 
Jednocześnie informuję, iż w związku z treścią w/w pytań Wykonawcy i udzielonych na nie odpowiedzi 
przez Zamawiającego ulega zmianie treść: SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu, których treść publikuję 

na stronie: http://rolnik.edu.pl 

 

Zamawiający 

http://rolnik.edu.pl/

