
 
AG-I.272.1.25.2014                                                                                     Kielce, dn. 18 września 2014 r. 

 
 

Informacja dla Wykonawców nr 1 oraz zmiana treści SIWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”, znak: AG-I.272.1.25.2014. 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013. poz. 907 ze zm.), w związku z zadanymi pytaniami udziela 

wyjaśnień:  

 

Część I: 

 

Pytanie 1: 

Zamawiający w załączniku nr 1 część 1 przy opisie przedmiotów „ZESTAWY KOMPUTEROWE  

z oprogramowaniem – zawarł zapis „płyta główna musi być zaprojektowana i wyprodukowana 

przez producenta komputera, dedykowania dla danego komputera” 

 

Wymóg postawiony przez Zamawiającego narusza art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 ustawy PZP 

uniemożliwiając start wykonawcom którzy oferują komputery z płytą główną nie wykonanych przez ich 

producentów. Ten zapis jest również niedopuszczalny według orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej 

na przykładzie sprawy:  Sygn. akt. KIO/UZP 1240/08 

 

Wnioskujemy o usunięcie w załączniku nr 1 przy opisie przedmiotów „ZESTAWY KOMPUTEROWE  

z oprogramowaniem – zawarł zapis „płyta główna musi być zaprojektowana i wyprodukowana 

przez producenta komputera, dedykowania dla danego komputera” 

 

Odpowiedź: 

W „Opisie  przedmiotu zamówienia” w załączniku nr. 1 do SIWZ jest zapis: 

 

Płyta główna: zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, 

dedykowana dla danego komputera. 

 

Z zapisu tego jednoznacznie wynika że producentem płyty głównej nie musi być producent komputera 

 W związku z powyższym Zamawiający nie zmienia zapisów w załączniku nr 1 części 1 opisu 

przedmiotu zamówienia dotyczących płyty głównej. 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta komputera o zgodności z oferowanym 

oprogramowaniem, w związku z udostępnioną możliwością zaproponowania programowania 

równoważnego? 

  



Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ 

Dokumenty bezwzględnie wymagane w prowadzonym postępowaniu dotyczące wymagań stawianym 

komputerom są wymienione w rozdziale XIII ust.6 część I SIWZ.  

 

Część II: 

 

Pytanie 3: 

W załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w pkt A. Notebook  

z oprogramowaniem – szt. 16 Zamawiający zawarł zapisy:  

Rodzaj baterii 3-komorowa, 4500 mAh, Li-Ion  

Wyposażenie standardowe : - głośniki stereo + subwoofer  

 

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści notebook z głośnikami stereo bez subwoofera 

oraz czy zmieni sposób opisu baterii. Dodatkowy głośnik o emisji wyłącznie niskich tonów nie ma 

uzasadnienia w pracy biurowej, szkoleniowej itp., ma jedynie zastosowanie w rozrywce. 

(np. w grach). Samo wskazanie rodzaju baterii i jej pojemności dla użytkownika końcowego nie ma 

większego znaczenia, istotniejszą cechą jak również bardziej miarodajną i obiektywną jest wskazanie 

czasu pracy na baterii.  

Pozostawienie w niezmienionej formie zapisów sprawi, iż Zamawiający naruszy zapisy art. 7 ust. 1  

i art. 29 ust. 2 ustawy, gdzie jest zobowiązany do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji równego 

traktowania wykonawców, poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający 

zasadę neutralnego opisu tj. opisanie przedmiotu zamówienia poprzez łączne wskazanie na konkretne 

parametry, które spełniają tylko notebooki Dell, a które nie wynikają z faktycznych potrzeb 

Zamawiającego, a jedynie mają na celu wyeliminowanie podmiotów, które mogłyby złożyć oferty 

konkurencyjne na urządzeniach innych niż produkty firmy Dell.  

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów SIWZ w sposób uwzględniający 

uzasadnione potrzeby Zamawiającego oraz zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji.  

W przypadku nieuwzględnienia naszych postulatów postępowanie prowadzone przez Zamawiającego 

obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.    

 

Odpowiedź: 

Zapis zastosowany przez Zamawiającego opisujący baterię i jej pojemność miał zapewnić minimalny 

poziom pojemności baterii, co wpływa na czas pracy notebooka w wypadku braku zasilania sieciowego. 

Jednostkami stosowanymi w opisie baterii przez producentów zamiennie są stosowane jednostki:  

mAh lub Wh (miliamperogodziny lub watogodziny). 

Zastosowanie zapisu w wyposażeniu: głośniki stereo + subwoofer - Zamawiający kierował się 

zapewnieniem w notebookach odpowiedniego poziomu jakości odtwarzanego dźwięku w przypadku 

potencjalnej konieczności odsłuchu nagrań z rejestratorów rozmów na stanowiskach operatorów 

numerów alarmowych, a nie zastosowań rozrywkowych.  

 

W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 1 części II opisu przedmiotu 

zamówienia dotyczących A. Notebook z oprogramowaniem – szt. 16 na: 

Rodzaj baterii:     -  Li-Ion , 

Wyposażenie standardowe :  - głośniki stereo, 

 



Pytanie 4: 

W załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w pkt B. Notebook  

z oprogramowaniem – szt. 2 Zamawiający zawarł zapisy:  

Rodzaj baterii 6-komorowa, 5700 mAh, Li-Ion  

 

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający zmieni sposób opisu baterii. Zapis w niezmienionej 

formie preferuje określonego producenta. Samo wskazanie rodzaju baterii i jej pojemności dla 

użytkownika końcowego nie ma większego znaczenia, istotniejszą cechą jak również bardziej 

miarodajną i obiektywną jest wskazanie czasu pracy na baterii, które skutecznie opisze faktyczne 

potrzeby Zamawiającego. 

 

 Odpowiedź: 

Zapis zastosowany przez Zamawiającego opisujący baterię i jej pojemność miał zapewnić minimalny 

poziom  pojemności baterii, co wpływa na czas pracy notebooka bez zasilania sieciowego podczas 

wykonywania prac serwisowych przez technika i administratora Centrum  Powiadamia Ratunkowego. 

Jednostkami stosowanymi w opisie baterii przez producentów zamiennie są stosowane jednostki:  

mAh lub Wh (miliamperogodziny lub watogodziny). 

 

W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 1 części 2 opisu przedmiotu 

zamówienia dotyczących B. Notebook z oprogramowaniem – szt. 2 na: 

Rodzaj baterii:     -  Li-Ion, 

 

Pytanie 5: 

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w Części 1; Zestaw komputerowy z oprogramowaniem - 

szt. 23, wymaga aby zaoferowana jednostka posiadała przekątną ekranu monitora 20”. 

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie matrycy o wielkości 19,5"? 

Prośbę swą motywuję możliwością zaoferowania markowego sprzętu, przy zachowaniu funkcjonalności 

wymaganej w specyfikacji. Zmniejszenie tego parametru nie wpłynie na funkcjonalność, a pozwoli 

Zamawiającemu otrzymać więcej ofert markowego sprzętu. Większość producentów zmieniła już 

matryce w nowych generacjach z 21,5" na 19,5", co z punktu widzenia ekonomicznego ma 

uzasadnienie. 

W związku z powyższym wnosimy o zmianę dotychczasowych zapisów i zastąpienie ich wyżej 

proponowanymi. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy w załączniku nr 1 części 1 opisu przedmiotu zamówienia dotyczące 

przekątnej ekranu monitora w zestawach komputerowych - 20”. 

 

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że: 

 

1. W część II w pkt A Opisu przedmiotu zamówienia załączniku nr 1 do SIWZ wprowadza się 

następujące zmiany:  

Było: 

A. Notebook z oprogramowaniem – szt. 16  



Rodzaj baterii                                         3-komorowa, 4500 mAh, Li-Ion  

Wyposażenie standardowe :                  głośniki stereo + subwoofer  

 

Jest: 

A. Notebook z oprogramowaniem – szt. 16  

Rodzaj baterii:                                          Li-Ion  

Wyposażenie standardowe :                    głośniki stereo  

  

2. W części II w pkt B Opisu przedmiotu zamówienia załączniku nr 1 do SIWZ wprowadza się 

następujące zmiany:  

 

Było: 

B. Notebook z oprogramowaniem – szt. 2 

Rodzaj baterii                                           6-komorowa, 5700 mAh, Li-Ion  

 

Jest: 

B. Notebook z oprogramowaniem – szt. 2 

Rodzaj baterii:                                          Li-Ion  

 

3. W rozdziale XVIII ust. 1 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 

 

Było: 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Świętokrzyskim Urzędzie 

Wojewódzkim – Biurze Administracyjno - Gospodarczym, przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, 

Budynek A, pokój 337 (Sekretariat), w terminie do dnia 22.09.2014 roku, do godziny 11.30.  

 

Jest: 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Świętokrzyskim Urzędzie 

Wojewódzkim – Biurze Administracyjno - Gospodarczym, przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, 

Budynek A, pokój 337 (Sekretariat), w terminie do dnia 26.09.2014 roku, do godziny 11.30.  

 

4. W rozdziale XVIII ust. 2 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 

 

Było: 

2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  

Biuro Administracyjno-Gospodarcze  

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 

Budynek A, pokój 337 

oraz opisana: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”. 

Nie otwierać przed dniem 22.09.2014 roku, godz. 12.00. 

 a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 

 

Jest: 

2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  

Biuro Administracyjno-Gospodarcze  



al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 

Budynek A, pokój 337 

       oraz opisana: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”. 

Nie otwierać przed dniem 26.09.2014 roku, godz. 12.00. 

 a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 

 

5. W rozdziale XVIII ust. 3 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 

 

Było: 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.09.2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie 

Zamawiającego,  przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku A, piętro 3, pokój 337. 

 

Jest: 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26.09.2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie 

Zamawiającego, przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku A, piętro 3, pokój 337. 

 

 

Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i powoduje przedłużenie terminu 

składania i otwarcia ofert.  

 

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający zamieścił ogłoszenie  

o zmianie ogłoszenia w BZP, oraz na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Kielcach.  

 


