Wrocław, 7 października 2020
CUI-ZZ.3201.4.2020
Dotyczy:

postępowania
prowadzonego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego
pn.: „ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ NA DOSTAWĘ SPRZĘTU
KOMPUTEROWEGO”, nr sprawy: CUI-ZZ.3200.31.2020

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze
zmian.), Zamawiający zmienia treść SIWZ, w ten sposób że:
1. w załączniku nr 1 do Projektu umowy – OPZ, w Modelu 11 – monitor v2, wykreśla się
dotychczasową treść w wierszu: „zalecana rozdzielczość” i nadaje mu nowe brzmienie: „min.
1920 x 1080 (Full HD) i jasności typowej 250 cd/m²”
2. Załącznika nr 1 do Projektu Umowy – Opis przedmiotu zamówienia, w zakresie Modelu
nr 1 – komputer AIO v1, w ten sposób że w wierszu „obudowa”, Zamawiający dopuścił
możliwość oferowania komputera z zasilaczem zewnętrznym o mocy 135W i sprawności min.
89%.
3. w załączniku nr 1 do Projektu umowy – OPZ, w Modelu 4 – stacja robocza, w wierszu
„zasilacz” po słowach:”…o sprawności minimum 85%” Zamawiający dodaje tekst: „lub
minimum 500W i sprawność minimum 92%.”
4. W załączniku nr 1 do Projektu umowy – OPZ, wszędzie gdzie w Modelu nr 1 - komputer
AIO v1; Model 2 - komputer stacjonarny v1; Model 3 - komputer stacjonarny v2, w
wierszu „certyfikaty i standardy” wykreśl się treść: „Komputer musi spełniać wymogi normy
EPEAT na poziomie min GOLD.” I nadaje nowe brzmienie: „Komputer musi spełniać
wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD lub SILVER”
5. w pkt 13.1, w tabeli, wykreśla się treść ostatniego wiersza: kryterium nr 3
6. pkt 13.1.2, w ten sposób, że wykreśla się dotychczasową treść i nadaje nowe brzmienie:
„13.1.2.
Kryterium: Gwarancja (Pg)
Waga kryterium – maksymalnie: 40 /maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w tym
kryterium/

Punktacja, przyznana będzie na podstawie deklaracji złożonej w formularzu ofertowym –
załącznik nr 1 do SIWZ, wg następującego schematu:
Punkty cząstkowe:
Okres gwarancji 36 miesięcy – 0 pkt
Okres gwarancji 42 miesiące – 10 pkt
Okres gwarancji 48 miesięcy – 20 pkt
Okres gwarancji 60 miesięcy - 40 pkt
Z zastrzeżeniem, ze punkty cząstkowe zostaną przyznane za:
Model 1- komputer AIO v1
Model 2- komputer stacjonarny v1
Model 3- komputer stacjonarny v2
Model 4- stacja robocza
Model 5- notebook v1
Model 6- notebook v2
Model 7- notebook v3
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Punkty uzyskane w kryterium: Gwarancja (Pg) zostaną obliczone jako średnia arytmetyczna
uzyskanych punktów, tj. suma punktów cząstkowych podzielona przez ilość modeli - 7,
zgodnie ze wzorem:
Pg = Pgc/7
Gdzie:
Pgc – suma punktów częściowych
Pg – punkty przyznane w kryterium: Gwarancja
W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje termin dłuższy niż 60 miesięcy, zamawiający
przyzna danej pozycji oferty 40 pkt cząstkowych. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże
w formularzu ofertowym okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca gwarantuje
minimalny okres (36 miesięcy) i przyzna ofercie „0” punktów cząstkowych w
przedmiotowym kryterium. W przypadku gdy Wykonawca wprowadzi inną wartość niż
podana powyżej, Zamawiający przyzna taką ilość punktów cząstkowych jaką przyznałby za
wartość niższą niż oferowana (tj. za wpisanie 45 miesięcy, wykonawca otrzyma 10 pkt, jak za
42 miesiące)”
7. w pkt 13.1.3 – wykreśla się dotychczasową treść.
8. w pkt 13.2. wykreśla się dotychczasową treść i nadaje nowe brzmienie: „Jako
najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów (P)
obliczoną wg poniższego wzoru: P = PC + Pg’
9. W Rozdziale 14, po pkt 14.3. dodaje się punkt 14.4. w brzmieniu: „14.4.Przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, zobowiązany jest do złożenia Ankiety potwierdzającej spełnianie wymagań
art. 28 RODO – zgodnej co do treści z załącznikiem nr 8 do SIWZ. Instrukcja wypełnienia:
Instrukcja wypełniania Ankiety:
Wykonawca musi zaznaczyć we wszystkich pozycja od 1 do 3: „Tak” albo „Nie”
W przypadku zaznaczenia dla pozycji 1 albo 2 albo 3 odpowiedzi „Tak” Wykonawca
otrzyma poziom zgodności – „zgodny” i otrzyma 5 pkt. Nie jest wówczas zobligowany
do uzupełnienia dalszej części ankiety tj. od poz. 4 do poz. 28.
W przypadku zaznaczenia w pozycji 1 i 2 i 3 odpowiedzi „Nie” Wykonawca
zobowiązany jest wypełnić dalszą część ankiety tj. od poz. 4 do poz. 28.
W każdej z ww. pozycji (wyjątek poz. 14) Wykonawca musi zaznaczyć jedną z
możliwych odpowiedzi: „Tak” albo „Nie” albo „N.D.” W przypadku zaznaczenia
„N.D.” (nie dotyczy) Wykonawca musi wypełnić dodatkowo kolumnę „Uwagi”
uzasadniając dlaczego nie dotyczy go dane pytanie.
Wypełnienie ankiety w całości kończy się komunikatem „ankieta kompletna” oraz
pokazuje poziom zgodności „niezgodny” albo „częściowo zgodny” albo „zgodny”
Brak wypełnienia którejkolwiek z pozycji (komunikat „ankieta niekompletna”)
skutkować będzie brakiem możliwości podpisania umowy z wyłącznej winy
Wykonawcy.
W celu ułatwienia Wykonawcy uzupełnienia danych i dokonania stosownych obliczeń,
w załączeniu częściowo edytowalna wersja Ankiety (zapisanego jako Arkusz
programu Microsoft Office Excel). Zamawiający sformatował komórki oraz wprowadził
formuły matematyczne w celu ustalenia poziomu zgodności.”
10. w pkt 3.5. Dodatkowe wymagania – wykreśla się dotychczasową treść.
11. w pkt10.2.5. wykreśla się dotychczasową treść
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1. Załącznika nr 1 do SIWZ – formularz oferty – w zakresie punktu 1 - Formularz oferty po
zmianie – w załączeniu
2. Załącznika nr 2 do Projektu umowy – zamówienia wykonawcze, w ten sposób że wykreśla się
treść §5 ust nadaje mu nowe brzmienie:
„1.
Na dostarczany towar Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres wskazany w
tabeli poniżej, na sprzęt wymieniony poniżej:
nazwa przedmiotu zamówienia

Długość gwarancji w
miesiącach

Model 1- komputer AIO v1
Model 2- komputer stacjonarny v1
Model 3- komputer stacjonarny v2
Model 5- notebook v1
Model 6- notebook v2
Model 7- notebook v3
Model 4- stacja robocza

Wykonawca gwarantuje w szczególności działanie sprzętu zgodnie z załączoną dokumentacją
techniczną i użytkową. Na sprzęt niewymieniony powyżej, okres gwarancji będzie nie krótszy
niż 36 miesięcy..”
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dyrektor
Centrum Usług Informatycznych
Tymoteusz Przybylski

Sprawę prowadzi
Marta Kozyra
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