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Białystok, dn. 14 grudnia  2020 r. 
 
Numer referencyjny: 272.3.2020/3 
 
 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest  

dostawa sprzętu komputerowego, drukarek 3D oraz oprogramowania 
komputerowego; ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w dniu 02 grudnia 2020 r. 
na stronach internetowych BZP www.uzp.gov.pl z numerem 760466-N-2020 oraz 
na stronie zamawiającego www.zstio.net.pl  

 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok na podstawie art. 38 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 
r. poz. 1843 ze zm.), niniejszym przedstawia wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych przez 
Wykonawcę w postępowaniu zapytań:  

1. Pytanie nr 1: Dotyczy: „Pozycja 1. Komputer Stacjonarny” –  Wykonawca wskazuje, że  w 
pozycji 1 KOMPUTER (40 szt.) opis oczekiwanej karty graficznej jednoznacznie wskazuje na 
model GeForce GTX 1660. Wykonawca zwraca uwagę, że ten model karty graficznej jest już 
niedostępny w polskiej jak i europejskiej dystrybucji (model EOL) a wszystkie nowsze modele 
kart graficznych wyższych parametrach pozbawione są złączy DVI. W związku z powyższym 
wnosi o modyfikację oczekiwań, co do złączy karty graficznej, tak aby umożliwić 
zaoferowanie nowszych kart graficznych o wyższych parametrach w porównaniu 
do GeForce GTX 1660 

Odpowiedź: Zamawiający po pierwsze odpowiada, że określone parametry karty graficznej nie 
dotyczą tylko modelu GeForce GTX 1660. 

Jednocześnie w zakresie drugiej części zapytania Zamawiający w Wyjaśnieniach z dn. 10 grudnia 
2020r., znak 272.3.2020/2 wskazał, że dopuszcza zastosowanie przejściówki, przy czym karta 
graficzna winna posiadać 4 porty, w tym 1xDP. Dopuszczenia przez Zamawiającego możliwości 
zastosowanie przejściówki rozszerza katalog kart graficznych możliwych do zastosowania i 
spełniających wymogi SIWZ.    

2. Pytanie: Dotyczy komputerów (40 szt. + 2 szt. + 1 szt.). Wykonawca prosi o możliwość 
zmian parametrów kart graficznych w komputerze poz. 1 - wykreślenie wymogu złącza DVI 
oraz obniżenie wymogu punktów passmark do 8700 pkt. w komputerze poz 2 i 8 - ogólną 
weryfikację wymogów w tym wymogu obsługi Ray Tracking i poziomu testów passmark. 
Wykonawca wskazuje, że obecnie ze względu na panującą sytuacją epidemiczną i braki na 
rynku - praktycznie nie ma dostępnych kart graficznych. Dodatkowo dla komputerów z poz. 
2 i 8 Zamawiający opisał karty RTX serii 20 które obecnie nigdzie nie są dostępne, a nowe 
wersje RTX serii 30 jeszcze nie ma wyprodukowanych lub się wyprzedały i nie wiadomo 
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kiedy i czy będą. Brak zmian nie pozwoli złożyć oferty i jej sfinalizować obecnie ze względu 
na panującą sytuacją epidemiczną i braki na rynku - praktycznie nie ma dostępnych kart 
graficznych. Ponadto dla komputerów z poz. 2 i 8 Zamawiający opisał karty RTX serii 20 
które obecnie nigdzie nie są dostępne, a nowe wersje RTX serii 30 jeszcze nie ma 
wyprodukowanych lub się wyprzedały i nie wiadomo kiedy i czy będą. Brak zmian nie 
pozwoli złożyć oferty i jej sfinalizować. 

Odpowiedź: 

 
Zamawiający odpowiada, że w komputerze poz. 1, że w odniesieniu do wykreślenia wymogu 
złącza DVI to, jak to zostało określone w Wyjaśnieniach z dn. 10 grudnia 2020r., znak 
272.3.2020/2, można zastosować przejściówkę, kabel aby można było uzyskać złącze DVI. 
Natomiast  w zakresie obniżenia wymogu punktów passmark do 8700 pkt to, Zamawiający nie 
wyraża zgody na zmniejszenie ilości uzyskanych punktów w teście passmark do 8700ptk. 
W odniesieniu do weryfikacji wymogów w komputerze poz. 2 i 8 , tj. wymogu obsługi Ray 
Tracking i poziomu testów pas smark Zamawiający nie wyraża zgody na  zmianę obsługiwanych 
funkcji karty graficznej w odniesieniu do Ray Tracking, jest to wymóg konieczny dla tej klasy 
komputera. 

3. Dotyczy: „Pozycja 2. KOMPUTER (2 szt.), tj. czy w opisie wymaganego procesora w pozycji 
2 nie doszło do pomyłki Zamawiającego?  Wykonawca dalej wyjaśnia, że aktualnie 
wszystkie procesory desktopowe (z pojedynczymi wyjątkami) wykazują poziom 
generowanego ciepła  (TDP) na maksymalnym poziomie 50-150  oraz, że zaledwie kilka 
procesorów osiąga TDP 220 W i więcej jednak ich cena zawiera się w przedziale 6000-12000 
zł. Ponadto TDP nie jest parametrem mówiącym o chłodzeniu procesora tylko raczej o 
generowaniu ciepła pod obciążeniem. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę 
zapisów dotyczących, gdyż przy zachowaniu obecnych zapisów dot. procesora 
postępowanie zawiera wadę uniemożliwiającą złożenie oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że poprzez rodzaj chłodzenia do procesora rozumie się zastosowanie 
niereferencyjnego chłodzenia o minimalnej wydajności TDP 220W. Nie jest to chłodzenie BOX. 

 Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert i otwarcia ofert. 

Składanie ofert: było 15.12.2020 r. godzina 11:00, po dokonanej zmianie jest 17.12.2020 r. 

godzina 11:15 

Otwarcie ofert: było 15.12.2020 r. godzina 11:00, po dokonanej zmianie jest 17.12.2020 r. 

godzina 11:15 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. Zamawiający informuje, zmiana treści SIWZ jest 

wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania. 

 
 Mariusz Pęza  

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących  

z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Stanisława Staszica w Białymstoku  


