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      Znak: PO.II.370.6.19 Szczecin, dnia 15 lutego 2019 r. 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

 

 

dotyczy: 

postępowania nr PO-II.370.6.19 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. 

„Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie 

rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m- Rozbudowa 

środowiska infrastrukturalnego” 

 

W dniu 15 lutego 2019 roku wpłynęło do Zamawiającego pytanie następującej treści:  

 
Pytanie 

Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zmawiającego dla pozycji 2.2 Blade Typ I oraz 2.3 

Blade typ II procesory w nich zainstalowane (zainstalowane min. 2szt. procesorów min. 8-

rdzeniowe (każdy)), osiągały co najmniej wyniki 11111 punktów PassMark CPU Mark w teście 

wydajności Passmark PerformanceTest. Wynik ma być dostępny na stronie 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 

Jednocześnie Zamawiający żąda dostarczenia pełnego protokołu z testów PassMark 

PerformanceTest poświadczonego przez producenta serwera lub wymaga obecności certyfikatu 

potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie: cpubenchmark.net. Pragniemy zwrócić uwagę, 

że wskazany protokół testów dotyczy typu i modelu procesora, a nie oferowanej konfiguracji  

serwera z tymi procesorami. 

Czy Zamawiający dopuszcza przedłożenie przez Wykonawców na potwierdzenie, że oferowana 

konfiguracja serwera ze wskazanymi procesorami spełnia wymagania wydajnościowego 

Zamawiającego, poprzez wyniki testu SPECint_rate2006, na podstawie tabeli opublikowanej na 

stronie http://www.spec.org, którego wartość wynosi 671 punktów dla pojedynczego procesora? 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający, w związku z prośbą o 

wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w 

przedmiotowym postępowaniu, wyjaśnia co następuje: 
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Odpowiedź na pytanie 

Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące minimalnej wydajności dla procesorów 

wynoszącej co najmniej 11111 punktów PassMark CPU Mark w teście wydajności Passmark 

PerformanceTest. Wynik testu dla zaoferowanych modeli procesorów musi być dostępny na 

dzień złożenia oferty na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 

Na potwierdzenie, że oferowane rozwiązanie spełnia wymagania wydajnościowe dla oferowanej 

konfiguracji serwera wraz z zaoferowanymi procesorami wymagane jest dostarczenie protokołu 

z testów SPEC. Minimalna wartość oczekiwana przez Zamawiającego wynosi 620 punktów 

w teście SPECint_rate2006 na podstawie tabeli opublikowanej na stronie http://www.spec.org . 

 

Wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić 
przy sporządzaniu i składaniu oferty. 
 
Zmiany nie powodują zmiany treści ogłoszenia. 
 
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Miejsce składania ofert pozostaje bez 
zmian. 
 
 
 
 
 

Wojciech Zdanowicz 

          Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 

           /podpisano podpisem kwalifikowanym/  


