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Olesno, dnia 29.08.2022 r. 

Znak postępowania: 271.30.2022  

     

- do wszystkich Wykonawców - 

 

 

dotyczy: „Zakup, dostawa stacji roboczych na potrzeby realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” 

 

 

 

A. Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina 

Olesno, reprezentowana przez Burmistrza Olesna,  

ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami. 

 

 

Zestaw pytań 

 
1. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00315996/01 z dnia 2022-08-23, 
przesyłamy pytanie dotyczące dokumentacji przetargowej. Zamawiający wskazał w załączniku 6 OPZ 
przenośny, że jednym z kryteriów oceny ofert jest: „Procesor posiadający minimum 10 rdzeni, 12 
wątków o taktowaniu do 4.40GHz. Osiągający w teście PassMark Performance Test, co najmniej 12950 
punktów w kategorii Average CPU Mark. Wynik dostępny na stronie: 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, nie starszy niż na dzień ogłoszenia postępowania.” 
Wskazujemy i podkreślamy, że wyniki testu PassMark CPU Mark publikowane na wskazanej stronie dla 
danego procesora są zmienne w czasie i zmieniają się z dnia na dzień. Po dokonaniu analizy 
przedstawionego opisu produktu uważamy, iż powyższa sytuacja ma miejsce i wynik testu PassMark 
CPU Mark na zakładany przez Państwa procesor uległ zmianie i zmniejszył się. Zaoferowanie 
procesora wyższej kategorii, który aktualnie spełnia wymagania wpłynie znacząco na cenę produktu. 
Wnioskujemy o analizę oraz aktualizację wyniku testu PassMark CPU Mark dla procesora, lub 
wskazanie daty dla której wynik testu był brany pod uwagę. 

 
Odpowiedź. 
Zamawiający utrzymuje zapisy swz w tym zakresie 

 
 
B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ 

i będą wiążące przy składaniu ofert.  

 

 

 

C. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 

ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ, a mianowicie przedłuża termin składania i otwarcia 

ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w SWZ:   

w rozdziale XVIII punkt 1 SWZ przed zmianą jest: 

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/olesno  w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania  

do dnia 31.08.2022 do godziny 09:55.  

 

w rozdziale XVIII punkt 1 SWZ po zmianie jest: 

  

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/olesno  w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania  

https://platformazakupowa.pl/pn/olesno
https://platformazakupowa.pl/pn/olesno
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do dnia 01.09.2022 do godziny 09:55.  

 

w rozdziale XIX punkt 1 SWZ przed zmianą jest: 

 

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert  

tj. w dniu 31.08.2022 r. o godzinie 10:00.  

 

w rozdziale XIX punkt 1 SWZ po zmianie jest: 

 

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert  

tj. w dniu 01.09.2022 r. o godzinie 10:00. 

 

D. Powyższe zmiany powoduję zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie: 

w rozdziale XVII, punkt 1 SWZ przed zmianą jest: 

 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 29.09.2022 r. 

 

w rozdziale XVII, punkt 1 SWZ po zmianie jest: 

 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 30.09.2022 r. 

E. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 

2022/BZP 00315996/01 z dnia 2022-08-23 

F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

G. W załączeniu: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29.08.2022 r. 

 

Burmistrz Olesna 

Sylwester Lewicki 


