Nr sprawy RU/DW/23/10

Katowice dn. 21 czerwca 2010 r.

I ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ
Uczestnicy postępowania nr RU/DW/23/10

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 193 000 €
na DOSTAWĘ KOMPUTERÓW I MONITORÓW

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223,
poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela
następujących wyjaśnień:

1. Pytanie Wykonawcy:
Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem dotyczącym zapisu SIWZ.
Poniżej pozwoliłem sobie wkleić fragment SIWZ ww. postępowania, interesuje mnie kwestia z pkt.4.2 „próbka
oferowanych produktów” Proszę o informację, kiedy ta „próbka” ma być Państwu dostarczona (w dniu
otwarcia ofert, czy później na Państwa wezwanie)?
4. Dokumenty składane na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego (składane jako załączniki do formularza oferty):
4.1. opis techniczny oferowanych komputerów i monitorów spełniających parametry techniczne
wymagane przez Zamawiającego a określone w niniejszej specyfikacji,
4.2. próbki oferowanych produktów. Przez próbkę Zamawiający rozumie po jednym kompletnym
egzemplarzu oferowanego sprzętu komputerowego, będącego odzwierciedleniem złożonej oferty.
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w celu wypróbowania i sprawdzenia działania oraz
porównania parametrów technicznych oferowanego sprzętu
z wymaganiami określonymi w SIWZ. Na pisemny wniosek Wykonawcy dołączony do oferty,
Zamawiający umożliwi Wykonawcy zaprezentowanie parametrów technicznych i funkcjonalności
dostarczonego sprzętu komputerowego (próbek).

Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z treścią pkt III. 4.SIWZ: Dokumenty składane na potwierdzenie, że oferowane dostawy
odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (składane jako załączniki do formularza
oferty) próbki oferowanych produktów (pkt 4.2.) mają być złożone jako załączniki do formularza oferty, w
terminie wyznaczonym do składania ofert.
2. Pytanie Wykonawcy:
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego z zapytaniem dotyczącym zapisu w załączniku 2 do SIWZ – Opis
przedmiotu zamówienia, gdzie w specyfikacji komputera konfiguracji drugiej w pkt 16 „Bios” został
umieszczony zapis: „Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsie
płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wizualizacji dla
poszczególnych komponentów systemu)ę.
Dla których komponent systemu ma być możliwość włączenia lub wyłączenia sprzętowego wsparcia
wizualizacji? Z wiedzy dostępnej wynika, że możliwe jest włączenie i wyłączenie samego wsparcia wirtualizacji
oraz procesów z nią powiązanych na poziomie BIOS komputera.
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Odpowiedź Zamawiającego:
Należy uznać, że sformułowanie: „możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wizualizacji dla
poszczególnych komponentów systemu” jest tożsame z: „włączeniem i wyłączaniem wsparcia wirtualizacji
oraz procesów z nią powiązanych na poziomie BIOS-u”.
3. Pytanie Wykonawcy:
W opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2) w specyfikacji komputera konfiguracji drugiej w poz. 16. BIOS
Zamawiający wyspecyfikował m.in. „Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łączenie w
procesorze, chipsie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączeni/wyłączenia sprzętowego wsparcia
wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu)”.
Czy Zamawiający może wytłumaczyć sformułowanie „możliwość włączenie/wyłączenia sprzętowego wsparcia
wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu”?
Z wiedzy dostępnej wykonawcy wynika, że możliwe jest tylko włączenie i wyłączenie samego wsparcia
wirtualizacji oraz procesów z nią powiązanych na poziomie BIOS komputera.

Odpowiedź Zamawiającego:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 2

4. Pytanie Wykonawcy:
Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że ogłoszona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania
RU/DW/23/10 stoi w sprzeczności z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z dokumentem przyjętym w dniu
12 stycznia br. przez Komitet Europejski Rady Ministrów pod tytułem „Rekomendacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji dotyczące zasad formułowania wymagań Zamawiającego dla wybranych parametrów technicznych sprzętu
komputerowego”.
Z wyżej wymienionymi dokumentami w sprzeczności stoją zapisy:
- Klawiatura USB […]. Oznaczona w sposób trwały logo producenta komputera.
- Mysz laserowa USB […]. Oznaczona w sposób trwały logo producenta komputera.
Powyższe zapisy naruszają zapisy:
Art.29 ust.1,2,3 Prawa zamówień publicznych poprzez określenie przedmiotu zamówienia w sposób nie zapewniający
zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Art.7 ust.1 Prawa zamówień publicznych poprzez określenie przedmiotu zamówienia w sposób nie zapewniający
zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Uzasadnienie: Wyrok Arbitrów z dnia 18.07.2006 sygn. Akt UZP/ZO/0-2037/06
Rekomendacje MSWiA dotyczące wymagań Zamawiającego względem parametrów technicznych sprzętu
komputerowego. […] Podczas przygotowywania opisu parametrów technicznych sprzętu komputerowego nie jest, co do
zasady, możliwe:
[…] wymaganie aby jednostka centralna komputera, płyta główna komputera, monitor, klawiatur, mysz lub jakiekolwiek
inne niezależnie pracujące peryferia pochodziły od producenta jednostki centralnej komputera i były oznaczone jego
logiem lub też żeby były wyprodukowane i zaprojektowane przez producenta jednostki centralnej komputera […].
- W obudowie komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i
diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami.
Rekomendacje MSWiA dotyczące wymagań zamawiającego względem parametrów technicznych sprzętu komputerowego
nie jest, co do zasady, możliwe:
[…] wymaganie, aby komputer musiał posiadać lampki kontrolne (diody) służące do sygnalizowania problemów z
komputerem […].
Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ z uwzględnieniem naszych uwag.
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Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, iż zapisy dotyczące klawiatury i myszy „Klawiatura USB […]. Oznaczona w sposób
trwały logo producenta komputera. Mysz laserowa USB […]. Oznaczona w sposób trwały logo producenta komputera”
określające wymóg trwałego oznaczenia logo producenta zostają usunięte.
Informujemy również, iż sformułowanie „wbudowany system diagnostyczny” nie określa sposobu
wizualizacji, a do tego odnosi się rekomendacja MSWiA.
Zapis ten pozostaje bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.
Pozostałe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

specjalista

Aneta Knapik
…………………………………………..……………
Sekretarz Komisji Przetargowej
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