
 
Projekt „Moje kompetencje – moja przyszłość” współfinansowany  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego 

im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, www.zsp2lowicz.pl, 

blich@zsp2lowicz.pl 
 

Łowicz, dnia 06.02.2019 r. 

ZSP nr 2 RCKUiP.ZP.26.2.2019 

 

Zadanie pn.: „Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych nr 2 

Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. T. Kościuszki w Łowiczu oraz 

realizacja zadań w ramach projektu „Moje kompetencje - moja przyszłość” 

o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem: 507918-N-2019 

w dniu 28.01.2019 r. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z 

numerem: 540021305-N-2019 w dniu 02.02.2019 r. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z 

numerem: 540024009-N-2019  w dniu 06.02.2019 r. 

 

 

Przekazujemy Państwu treść zadanych pytań i udzielone odpowiedzi: 

 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający  w Zadaniu 1, pozycja 4 - Komputer przenośny wraz z oprogramowaniem biurowym 

zgodzi się na zaoferowanie notebooka z zasilaniem 2 lub 3-komorowym?  Pragniemy zauważyć, że 

parametr ten nie wpływa na wydajność sprzętu. Ponadto  nie zostały określone żadne parametry 

wydajnościowe wymaganej baterii, a pierwotny zapis nie określa rzeczywistych potrzeb Zamawiającego 

jak chociażby czasu pracy notebooka na baterii, a jedynie niekorzystnie ogranicza konkurencyjność ofert. 

W nowych generacjach Producenci notebooków wyposażają laptopy w  baterie o mniejszej ilość komór , tj. 

2–cell lub 3-cell, z zachowaniem równie długiej pracy jak w przypadku baterii 4-cel. W związku z 

powyższym prosimy o dopuszczenie powyższego. 

 

Udzielona odpowiedź: 

Nie wyrażamy zgody na zmianę. 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 1, pozycja 4 - Komputer przenośny wraz z oprogramowaniem 

biurowym laptopy z możliwością rozbudowy pamięci RAM do 20GB np. Lenovo V330 ?  

Większość laptopów do użytku szkolnego czy domowego posiada możliwość rozbudowy pamięci RAM do 

16 GB lub 20 GB. Ponadto rozbudowa pamięci do 32 GB charakteryzuje przede wszystkim 

wysokowydajne komputery przenośne (tzw. stacje robocze) wykorzystywane głównie w zaawansowanych 

procesach obliczeniowych np. tworzenie grafik wektorowych, animacji filmowych. Dlatego wymóg aby 

laptopy do użytku szkolnego posiadały możliwość rozbudowy pamięci RAM do 32GB (która i tak nie 

będzie rozszerzalna do takich rozmiarów) i niepotrzebnie wpłynie na ich cenę w ofercie Wykonawców. 

 

Udzielona odpowiedź: 

Nie. 
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Pytanie 3: 

Czy Zamawiający  w Zadaniu 1, pozycja 4 - Komputer przenośny wraz z oprogramowaniem biurowym 

wymaga dostarczenia oprogramowania Symfonia dla szkół, czy zaproponowany notebook ma 

współpracować jedynie z wymienionym oprogramowaniem? 

 

Udzielona odpowiedź: 

Nie, oprogramowanie nie jest przedmiotem zamówienia. Komputer przenośny natomiast ma 

współpracować z oprogramowaniem Symfonia. 

 

Pytanie 4: 

W Zadaniu 9, punkt 8, wymagają Państwo dostarczenia programu do układania diet. Czy ma być 

dostarczona jedynie jedna licencja czy wymagają Państwo większej ilości? 

 

Udzielona odpowiedź: 

Zamawiający wymaga dostarczenia programu do układania diet z licencją na 1 stanowisko 

komputerowe w oparciu o abonament na minimum 24 miesiące.  

 

Pytanie 5: 

Czy Zamawiający  w Zadaniu 4, pozycja 9 - Komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym wymaga 

dostarczenie notebooka z 1 x USB Type-C lub 1 x Thunderbolt czy muszą być dwa porty równocześnie?  

 

Udzielona odpowiedź: 

Zamawiający wymaga dostarczenia komputera przenośnego z oprogramowaniem biurowym  

z 1 x USB Type-C    lub    1 x Thunderbolt (ten lub ten port, nie dwa równocześnie).  

 

Pytanie 6: 

Zamawiający w specyfikacji przetargowej zawarł wymóg, aby oferowane komputery spełniały wymagania 

normy Energy Star. Zwracamy uwagę na to, że program EU ENERGY STAR obecnie przestał 

funkcjonować.  

Zgodnie z informacją zawartą na europejskiej stronie internetowej programu ENERGY STAR: 

https://www.euenergystar.org z dniem 20.02.2018 wygasła umowa z dnia 26 czerwca 2001r. między 

Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów 

etykietowania w odniesieniu do efektywności energetycznej urządzeń biurowych. Zgodnie z informacjami 

zamieszczonymi na ww. stronie internetowej: Nie ma możliwości oznaczania urządzeń produkowanych na 

rynek europejski logo Energy Star (mogą być wyprzedane jedynie zapasy magazynowe oznaczone tym 

logo). Prawo oznaczania logo Energy Star dotyczy wyłącznie urządzeń wprowadzanych na rynek 

amerykański (USA), a informacje dotyczące zakwalifikowania takich urządzeń do programu mogą być 

zamieszczane jedynie na amerykańskiej stronie www.energystar.gov Pomimo, że odniesienie do programu 

ENERGY STAR nie zostało usunięte z Aneksu III do Dyrektywy Efektywności Energetycznej, jako że 

Porozumienie ENERGY STAR wygasło, zaleca się od tej chwili nie stosowanie tego kryterium w 

procedurach przetargowych. W zaistniałej sytuacji, wobec wygaśnięcia programu ENERGY STAR na 

terenie Unii Europejskiej oraz wobec braku na chwilę obecną programu alternatywnego (równoważnego) 

prosimy o wykreślenie z treści SIWZ wszelkich wymogów i odniesień w zakresie certyfikacji lub 

spełniania wymogów związanych z programem ENERGY STAR. 
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Udzielona odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia (zmiana ogłoszenia o zamówieniu 

do pobrania ze strony Zamawiającego) w przedmiotowym zakresie – usunął zapisy związane z 

ENERGY STAR. 

 

Pytanie 7: 

Z racji pytań i odpowiedzi Zamawiającego mających niewątpliwie istotny wpływ na kompletne złożenie 

oferty zwracamy się z prośbą czy Zamawiający rozważy zmianę terminu nadsyłania ofert o 1-2 dni, tak aby 

umożliwić zainteresowanym skuteczne złożenie oferty. Przypada okres ferii, dostawy kurierów są 

opóźnione w związku z licznymi urlopami i żadna firma kurierska nie podejmie się doręczenia oferty do 

Łowicza (odbierając ja od nadawcy w czwartek) do piątku do 10:00. Również Poczta Polska napotyka 

szereg problemów z doręczeniem przesyłek do wskazanej rano godziny. Dlatego jak na wstępie prosimy o 

zmianę terminu składania ofert o 1-2 dni. 

 

Udzielona odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmiany terminu składnia ofert.  

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmiana SIWZ oraz treść pytań i odpowiedzi została zamieszczona 

na stronie Zamawiającego - www.zsp2lowicz.pl. 

 

Jerzy Zabost 

Dyrektor ZSP nr 2 w Łowiczu 

http://www.zsp2lowicz.pl/

