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ZSR-T.26.1.2014 

Zwoleń, 5.12.2014r. 
Zamawiający:  
Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu 
ul. Wojska Polskiego 78 
26-700 Zwoleń 

 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy:  
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, sprzętu elektronicznego, RTV oraz wyposażenia 
pracowni językowych wraz z montażem zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIW, dla Zespołu Szkół Rolniczo-
Technicznych w Zwoleniu, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 78. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawcy dotyczących ww. postępowania, 
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami i jednocześnie dokonuje zmiany treści SIWZ. 
 

Pytanie z dnia 4.12.2014 r. (1) 

Zamawiający w pozycji 10 - Zestawy komputerowe wraz z systemem operacyjnym 26 szt. wymaga 

zaoferowania sprzętu wraz z wynikami z testów na podstawie BABCO SYSmark 2012. Wymieniony benchmark 

przedstawia na swojej stronie (http://bapco.com/results#SYSmark-2012) tylko i wyłącznie wybrane 

konfiguracje na wybranych podzespołach w przeważającej części już nieprodukowane, a producenci sprzętów 

nie udostępniają wyników odnoszących się do nowych komputerów. W związku z tym nie ma możliwości 

dobrania odpowiedniego sprzętu nie kupując go i nie przeprowadzając na nim testów co jest rzeczą nie 

wykonalną ponieważ Wykonawca musiałby zakupić kilka bądź kilkanaście sztuk sprzętu tylko i wyłącznie do 

testów co wiązało by się ze sporymi kosztami. Ponadto jeden z czołowych producentów procesorów firma AMD 

jak i kart graficznych Nvidia zrezygnowała całkowicie ze wsparcia oprogramowania firmy BABCO podając za 

powód mało wiarygodne, nierzetelne oraz stronnicze rezultaty wydajnościowe przedstawiane przez 

benchmark. 

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie zapisów odnoszących 

się do testów BABCO SYSmark 2012 i zastąpienie ich ogólnodostępnym i aktualizowanym codziennie na bieżąco 

benchmarkiem PassMark odnoszącym się zarówno do procesorów, kart graficznych jak i dysków twardych - 

http://www.cpubenchmark.net/ 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał zmiany w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do 
SIWZ w punkcie 10. - Zestawy komputerowe wraz z systemem operacyjnym w pozycji Wydajność. 
Zamawiający dopuszcza by procesor spełniał wymagania testu PassMark osiągając wynik testu min. 7000 
punktów. 
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Pytanie z dnia 4.12.2014 r. (2) 

W związku z wymogiem, które postawił Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 

dotyczącym komputerów stacjonarnych: 

„Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy 

serwisującej przejmie na siebie zobowiązania związane z serwisem.” 

Informujemy Zamawiającego, że prawem regulującym w Polsce sposób udzielania zamówień publicznych oraz 

prawa i obowiązki stron biorących udział w tych postępowaniach jest Prawo Zamówień Publicznych. Ustawa ta 

powstała w zgodzie z rozporządzeniami i dyrektywami Parlamentu Europejskiego i określa zasady i tryb 

udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz 

organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Podstawowe dokumenty Unii Europejskiej regulujące 

kwestię udzielania zamówień publicznych to Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 

31.03.2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy 

i usługi, Dyrektywa 2004/17AA/E Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 31.03.2004 r. koordynująca procedury 

udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług 

pocztowych oraz dyrektywa 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11.12.2007 r. zmieniająca 

dyrektywy Rady 89/665/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania 

zamówień publicznych. 

Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych: 

1. Zakaz dyskryminacji dostawców lub wykonawców ze względu na kraj ich pochodzenia. 

2. Obowiązek informowania o zamiarze udzielenia zamówienia poprzez publikację ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej. 

3. Nakaz równego traktowania wszystkich uczestników postępowania. 

4. Przejrzystość postępowania wyrażająca się w obowiązku informowania przez zamawiającego 
o następujących decyzjach podjętych przez niego w danym postępowaniu: odrzuceniu oferty, 
wykluczeniu wykonawcy, udzieleniu zamówienia. 

5. Wybór oferty najkorzystniejszej (najniższa cena lub oferta najkorzystniejsza ekonomicznie). 

6. Możliwość zaskarżenia decyzji zamawiających przez dostawców lub wykonawców.  

Producent sprzętu tak jak i przedstawiciel producenta nie jest stroną w przedmiotowym postępowaniu a 

Zamawiający może żądać dokumentów tylko i wyłącznie od Wykonawcy. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 11 ustawy 

Pzp, Wykonawca to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 

zamówienia publicznego. Ponadto należy zaznaczyć, że takie zapisy w znaczący sposób  ograniczają uczciwą 

konkurencje, gdyż w praktyce polega to na tym, iż to producent bądź jego  przedstawiciel, decyduje o tym, 

któremu wykonawcy taką deklarację wystawi, a któremu nie.  Powyższe zapisy naruszają przepisy art. 7 ust. 1 

ustawy Pzp poprzez przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób nie 

zapewniający uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców, naruszają również art. 22 ust. 2 

ustawy Pzp poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w 

sposób utrudniający uczciwą konkurencję oraz art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp poprzez opisanie przedmiotu 

zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję. 
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Taka treść SIWZ jest niezgodna z przepisami ustawy Pzp. Ogranicza uczciwą 

konkurencję uczestników postępowania oraz równe ich traktowanie, bowiem eliminuje i dyskryminuje 

wykonawców, którzy nie są preferowanymi przedstawicielami producenta bądź jego przedstawiciela i nie 

otrzyma od niego odpowiednich oświadczeń i dokumentów. Dokumenty, których w chwili obecnej żąda 

zamawiający nie są ogólnie dostępne. 

 W związku z powyższym wnosimy o dokonanie zmian w SIWZ i opisie przedmiotu zamówienia. Zmiana 

treści umożliwi przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający 

przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji uczestników oraz równe ich traktowanie w konsekwencji będzie 

pozostawała w zgodzie z przepisami ustawy Pzp. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla zapis: „Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązania się z obowiązków 

gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej przejmie na siebie zobowiązania związane z serwisem.”  

w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w punkcie 10. - Zestawy 

komputerowe wraz z systemem operacyjnym w pozycji gwarancja oraz gwarancja dla monitora. 

Ponadto Zamawiający usuwa zapis: „Oświadczenie producenta sprzętu o autoryzacji serwisowej, że w 

przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta / firmy serwisującej, producent przejmie 

na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem niżej wymienionego zestawu interaktywnego.” w 

Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w punkcie 7 – Tablica 

interaktywna dotykowa w pozycji Wymagania dodatkowe. 

 

Pytanie z dnia 4.12.2014 r. (3) 

Zamawiający w postępowaniu o numerze 393352-2014 w załączniku nr 1 punkt 30 Kolumna ścienna 

zewnętrzna wymaga 6 głośników w kolumnie, czy Zamawiający dopuści kolumny z 5 głośnikami spełniające 

pozostałe wymagania. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza kolumny z 5 głośnikami. Zamawiający dokonał zmiany zapisu w Szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w punkcie 30 - Kolumna ścienna zewnętrzna w 

obszarze wymagań: Głośniki – „Min 6 głośników” na Głośniki – „Min 5 głośników” 

Niniejsze wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  stanowi jej  integralną 

część. 

 
 

Z poważaniem 
 
 
 

 
 
 
W załączeniu:  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 do SIWZ po dokonanych zmianach 


