Inowroclaw, 4 marca 2020 r.
Powiat InowrocJawski
reprezentowany przez
Zarz^d Powiatu Inowroclawskiego
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowroclaw
Znaksprawy: OR.IV.272.1.5.2020
Do Wykonawc6w
ubiegaj^cych si^ o udzielenie
zamowienia publicznego
Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ)
Dotyczy: post^powania prowadzonego w Irybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup
i
dostawa
sprz^tu
komputerowego,
drukarek, urz^dzeii
wielofunkcyjnych
oraz akcesoriow komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Inowroclawiu.
W
zwi^ku
ze
zmian^^
wynikow
punktacji
na
stronie
intemetowej
http://www.cpubenchmark.net dla procesorow w komputerach stacjonarnych Zamawiaj^cy
dokonuje zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia w pkt 3.1.
oraz zal^cznika nr 1 do SIWZ (specyfikacja techniczna) w cz. 1 - komputer stacjonamy
w opisie wymagan dot. typu procesora w nast^puj^cy sposob:
l ) w p k t 3 . 1 . SIWZ:
jest: „Do oferty nalezy zal^czyc:
1) wypeinione formularze cenowe oferowanego sprz?tu;
2) specyfikacje techniczne oferowanego sprz^tu sporz^dzone przez Wykonawc?, zawieraj^ce
opis wszystkich parametrow w celu wykazania zgodnosci z opisem Zamawiaj^cego;
3) wydruk ze strony; http://www.cpubenchmark.net potwierdzaj^cy spelnienie wymogu
odpowiedniego wyniku w tescie PassMark CPU Mark na dzieh sporz^dzenia oferty, dot. cz. 1.
W przypadku niedol^czenia do oferty dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1, 2 i 3
oferta zostanie odrzucona;
powinno bye: „Do oferty nalezy zal^czyc:
1) wypeinione formularze cenowe oferowanego sprz?tu;
2) specyfikacje techniczne oferowanego sprz?tu sporz^dzone przez Wykonawc?, zawierajq.ce
opis wszystkich parametrow w celu wykazania zgodnosci z opisem Zamawiaj^cego;
3) list? wynikow PassMark CPU Mark udost?pnionq_ na stronie intemetowej ZamawiaJ£^cego
www.bip.inowroclaw.powiat.pl,
wraz
z
zaznaczeniem
oferowanego
procesora
na potwierdzenie spelnienia wymogu, dot. cz. 1.
W przypadku niedol^czenia do oferty dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1, 2 i 3
oferta zostanie odrzucona".
2) w zal^czniku nr 1 do SIWZ (specyfikacja techniczna) w cz. I - komputer stacjonamy
w opisie wymagan dot. typu procesora:
jest: „Procesor wspieraj^cy sprz?tow^ technologi? wirtualizacji, osi^aj^cy w tescie PassMark
CPU Mark wynik min. 15.938 punktow.
Wynik na dzien sporz^dzenia oferty. Do oferty nalezy dol^czyc wydruk ze strony:
http://www.cpubenchmark.net potwierdzaj^cy speinienie wymogu.
Nie dopuszcza si? uzyskania cz?stotliwosci pracy lub wydajnosci procesora poprzez
zawyzanie fabrycznych parametrow pracy ukladu (tzw. Overclocking, itp.);

powinno bye: Procesor wspieraj^cy sprz^tow^. technologi? wirtualizacji, osi^aJEicy w tescie
PassMark CPU Mark wynik min. 15933 punktow na dzien 04.03.2020 r.
Do oferty nalezy dot^czyc list? wynikow PassMark CPU Mark udost?pnion% na stronie
intemetowej Zamawiaj^cego
www.bip.inowroclaw.powiat.pl. wraz z zaznaczeniem
oferowanego procesora na potwierdzenie spelnienia wymogu.
Nie dopuszcza si? uzyskania cz?stotliwosci pracy lub wydajnosci procesora poprzez
zawyzanie
fabrycznych
parametrow
pracy
ukladu
(tzw. Overclocking, itp.)".
Zmieniony zal^cznik nr 1 do SIWZ - specyfikacja techniczna w tym zakresie wraz z list^
wynikow PassMark CPU Mark na dzien 04.03.2020 r. Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie
intemetowej www.bip.inowroclaw.powiat.pl.
W z w i ^ u z powyzszym Zamawiaj^cy przedluza termin skladania i otwarcia ofert
oraz dokonuje zmiany ogloszenia o zamowieniu w tym zakresie.
1. Rozdzial 14 SIWZ pkt 14.11 otrzymuje nowe brzmienie:
,,14.11. Ofert? oraz pozostale dokumenty i oswiadczenia nalezy zlozyc w zamkni?tym,
nieprzezroczystym opakowaniu, uniemozliwiaj^cym odczytanie jego zawarto^ci,
oznaczonym nazw^_ i adresem Zamawiaj^cego oraz opisanym w nast?puj^cy sposob:
Oferta na: „Zakup i dostaw^ sprz^tu komputerowego, drukarek, urzqdzea
wielofunkcyjnych oraz akcesoriow komputerowych na potrzeby Starostwa
Powiatowego w Inowroclawiu. NIE O T W I E R A C przed 12.03.2020 r. godz. 12:00".
2. Rozdzial 15 SIWZ pkt 15.1 i 15.3 otrzymuje nowe brzmienie:
15.1. Oferty nalezy skiadac w siedzibie Zamawiaj^cego, pokdj nr 144 - kancelaria
ogolna aleja Ratuszowa 38, 88-100 Inowroclaw, do dnia 12.03.2020 r. do godz. 10:00.
15.3. Otwarcie ofert nast^pi w dniu 12.03.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie
Zamawiaj^cego, pokoj nr 106, ul. Mqtewska 17, 88-100 Inowroclaw.
Pozostale zapisy pozostaj^bez zmian.
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