Rumia,2018-06-25
ZSP.2-070.2.3-2-335/2018
Poniżej zamieszcza się zapytania i odpowiedzi do ogłoszonego postępowania, którego
przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego.
1.
W związku z postępowaniem na „dostawę sprzętu komputerowego dla Powiatowego
Zespołu Szkół nr 2 w Rumi” Numer referencyjny: ZSP.2-070.2.3-2-335/2018 Informujemy
Zamawiającego, że po zapoznaniu się z treścią SIWZ, będącej podstawą prawidłowego
sporządzenia oferty na wykonanie zamówienia, stwierdzamy, że część jej postanowień
odnoszących się do opisu przedmiotu zamówienia została sporządzona w sposób naruszający
przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 7 ust. 1 i art. 29 ust 1-3, oraz art. 30 ust 4.
Na Zamawiającym, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, spoczywa
obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencyjności oraz równe traktowanie wykonawców.
W specyfikacji istotnych warunków zamówienia – SIWZ Zamawiający, w zestawieniu
parametrów technicznych dotyczącego laptopów i komputerów stacjonarnych, w sposób
jednoznaczny, wymienił parametry firmy Dell opisujące pewne szczególne rozwiązania
technologiczne stosowane tylko przez tego producenta, w celu wyeliminowania ofert innych
producentów np. zapisy Bios, rozmiary obudowy.
Pomimo faktycznego wskazania określonego urządzenia konkretnego producenta Zamawiający
nie dopuścił w SIWZ możliwości zaoferowania produktów równoważnych ani na chwilę obecną
nie ma możliwości znaleźć produktu równoważnego który by był zgodny z SIWZ
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą z zmianę zapisów w SIWZ,
tak aby nie naruszały przepisów ustawy Prawa Zamówień Publicznych i umożliwiały złożenie
konkurencyjnych ofert
W przypadku braku zmiany SIWZ, prosimy o wskazanie przynajmniej jednego urządzenia
innego producenta niż Dell, które spełniałoby wymagania określone w SIWZ. Miłe będzie
wskazanie kilku . Będziemy wtedy przekonani, że SIWZ został sporządzony uwzględniając dobro
Zamawiającego i troskę o właściwe gospodarowanie środkami publicznymi. Swoją zarzuty które
podnosimy w piśmie są w całości sa zasadne ponieważ jest to drugie postanowienie i firmy
oferująca w pierwszym postanowieniu wprost jako jedyna złożyła ofertę na marce Dell ponieważ
inni producenci HP Lenovo ASUS NTT Actina nie odpowiadają parametrom SIWZ
Odpowiedź:
Zamawiający zwraca uwagę, że Wykonawca nie może narzucać Zamawiającemu parametrów
sprzętu, który chce nabyć w drodze zamówienia. Zamawiający jest uprawniony do dokonania opisu
przedmiotu zamówienia w sposób, który w najwyższym stopniu uwzględni jego potrzeby oraz cel, jakim
służyć ma przedmiot zamówienia. Zamiarem zamawiającego przy opisie przedmiotu zamówienia były
tylko i wyłączenie realne korzyści, natomiast w najmniejszym stopniu nie kierowało się zamiarem
ograniczenia uczciwej konkurencji czy dyskryminacji jakiegokolwiek podmiotu gospodarczego
prowadzącego działalność gospodarczą na rynku IT. Przeciwnie stwierdzenie musiałoby sugerować, że
zamawiający, działając w zmowie czy w porozumieniu z wybranym z góry wykonawcą w przetargu
wymagał dostarczenia asortymentu, który nie jest adekwatny do potrzeb ostatecznych beneficjentów jego
działań czy m.in. dzieci i młodzieży szkolnej, a tylko bez uzasadnienia merytorycznego preferuje jednego
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producenta. Zamawiający zwraca uwagę, ze zasada uczciwej konkurencji nie polega na dopuszczeniu
do zamówienia wszystkich, lecz tylko tych, którzy spełniają wymagania Zamawiającego.
Na powyższą okoliczność należałoby przywołać kilka orzeczeń Krajowej Izy Odwoławczej (dalej
KIO) przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, które stają się pomocne dla oceny zarzutów. Nadto
ukazuje one, że „wizja rzeczywistości” jaką usiłuje stworzyć składający zapytanie ma tylko i wyłącznie
jeden cel, a mianowicie wymuszenie na zamawiającym takiego „przystosowania” opisu przedmiotu
zamówienia, które pasuje do jego oferty produktowej. Poniżej przedstawiamy pomocne wyroki KIO:
KIO/UZP 236/08:
Zamawiający ma prawo wymagać, aby przedmiot zamówienia był realizowany w jakości wyższej, niż
standardowa, lub podwyższonych parametrach, o ile jest wstanie swoje wymagania usprawiedliwić
obiektywnymi okolicznościami.
KIO/UZP 634/10
Wskazanie przez Zamawiającego konkretnego rozwiązania technicznego jest domeną i uprawnieniem
tego ostatniego, w tym samym stanowi ono istotę opisu przedmiotu zamówienia. Dopiero pośrednie lub
bezpośrednie wskazanie produktu lub producenta może powodować naruszenie uczciwej konkurencji.
KIO/UZP 391/09
Nie wszyscy wykonawcy działający na danym segmencie rynku muszą mieć zagwarantowany dostęp do
zamówienia, jeśli nie dysponują produktem o wymaganych właściwościach. Nie można przygotować
opisu przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby stanowił on barierę do postępowania, ale wyłączenie
dla wykonawców, którzy są zdolni wykonać zamówienie, w sposób wynikający z uzasadnionych potrzeb
zamawiającego.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i według najlepszej wiedzy Zamawiającego zapisy spełniają
sprzęty takich marek jak HP, Lenovo, Asus.
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Prosimy o usunięcie zapisu przy laptopach kontrast minimum400:1, maksymalny rozmiar
plamki 0,255 mm, Obudowa spełniająca normy MIL-STD-810G (do oferty załączyć
oświadczenie producenta), certyfikat TCO, Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni,
Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym
notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie spełniania norm MIL-STD-810G oraz TCO.
Ze względu na zastosowanie notebooków w szkołach Zamawiający wymaga sprzętu o większej
wytrzymałości i odporności na uszkodzenia niż podstawowe modele notebooków przeznaczanych do
użytku domowego. Według najlepszej wiedzy Zamawiającego notebooki o wzmocnionej konstrukcji
potwierdzonej wymaganą certyfikacją posiada w swojej ofercie większość producentów notebooków
dostępnych na ryku polskim. Co za tym idzie Zamawiający podtrzymuje zapis o wymogu obecności
czujnik spadania zintegrowanego z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz
zapis wymaganej konstrukcji absorbującej wstrząsy.
Listę urządzeń posiadających wymagany certyfikat TCO Wykonawca może znaleźć na stronie
http://tcocertified.com/ - dostępna tam lista kilkudziesięciu modeli notebooków różnych producentów
potwierdza iż zarzut Wykonawcy jest nieprawdziwy i bezzasadny.
Zamawiający zmienia zapis w pozycji „Laptop podłączony do sieci lokalnej z dostępem do
Internetu, dla ucznia” w pozycji matryca na brzmienie:
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Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6"o rozdzielczości min. HD (1366x768) z
podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową, jasność minimum 220 nits, kontrast minimum
300:1
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Prosimy o zmianę zapisów BIOS ponieważ na chwile obecna zapis który jest w Specyfikacji
jednoznacznie wskazuję tylko na producenta DELL

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, zgodnie z najlepszą wiedzą Zamawiającego większość
producentów sprzętu komputerowego posiada rozwiązania wymagane w SIWZ – są to standardowe
rozwiązania stosowane w urządzeniach produkowanych na rynek firm i instytucji.
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Prosimy o wykreślenie lub zmianę zapisów Diagnostyka ponieważ jednoznacznie
zamawiający opisuje produkt marki Dell

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, zgodnie z najlepszą wiedzą Zamawiającego większość
producentów sprzętu komputerowego posiada rozwiązania wymagane w SIWZ – są to standardowe
rozwiązania stosowane w urządzeniach produkowanych na rynek firm i instytucji.
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Prosimy o usunięcie zapisu Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 80cm, w tym
głębokość max 30cm – zapisy te wskazują na markę DELL

Odpowiedź:
Zamawiający zgadza się na zmianę głębokości obudowy do max 35 cm. Inne zapisy w tej
tematyce podtrzymuje. Według najlepszej wiedzy Zamawiającego zapis ten spełniają inni producenci.
Zamawiający zmienia zapis w pozycji „Stanowisko komputerowe stacjonarne podłączone do sieci
lokalnej z dostępem do Internetu, z nagrywarką CD/DVD, dla ucznia (zestaw z monitorem)”w pozycji
obudowa na brzmienie:
Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 80cm, w tym głębokość max 35cm
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Czy Zamawiający wykreśli zapis dotyczący oświadczenia producenta? Producent w
żadnym razie nie jest musi być stroną w postępowaniu przetargowym. Wobec powyższego
producent może uznaniowo podchodzić do wydawania oświadczeń poszczególnym
wykonawcom, co w konsekwencji może skutkować naruszeniem bezstronności
postępowania przetargowego. Zamawiający żądając oświadczeń producenta do
przedmiotowego przetargu stosuje zapisy niezgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.
U. z 2013 r. poz 231), ponieważ takie oświadczenie wykracza poza zakres dokumentów tam
wskazanych. Zgodnie z wyrokiem KIO/UZP/1268/09 (…) oświadczenie producenta nie jest
dokumentem potwierdzającym spełnianie przez danego Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu (art. 25 ust 1 pkt 1 ustawy PZP), ani potwierdzającym spełnianie przez
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego (art. 25 ust 1 pkt 2 ww.
ustawy). Należy przy tym podkreślić, iż stosowanie do treści art. 25ust 1 zd. 1 ustawy PZP
- Zamawiający może żądać wyłącznie tych dokumentów, które potwierdzają spełnianie
warunków udziału wykonawcy w postępowaniu oraz wymagań w zakresie oferowanego
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sprzętu. Tym samym żądanie oświadczenia producenta o wskazanej wyżej treści należy
uznać za nieuprawnione. Zamawiający żądając oświadczeń producenta do
przedmiotowego przetargu stosuje zapisy niezgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.
z 2013 r. poz 231), ponieważ takie oświadczenie wykracza poza zakres dokumentów tam
wskazanych. Zgodnie z wyrokiem KIO/UZP/1268/09 (…) oświadczenie producenta nie jest
dokumentem potwierdzającym spełnianie przez danego Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu (art. 25 ust 1 pkt 1 ustawy PZP), ani potwierdzającym spełnianie przez
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego (art. 25 ust 1 pkt 2 ww.
ustawy). Należy przy tym podkreślić, iż stosowanie do treści art. 25ust 1 zd. 1 ustawy PZP
- Zamawiający może żądać wyłącznie tych dokumentów, które potwierdzają spełnianie
warunków udziału wykonawcy w postępowaniu oraz wymagań w zakresie oferowanego
sprzętu. Tym samym żądanie oświadczenia w tym przypadku sformułowane jako
„autoryzacja" producenta, oświadczenie producenta komputera o nie wywiązywaniu się z
obowiązków gwarancyjnych. Wykonawca przypomina, że postępowania przetargowe jest
prowadzone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a nie pomiędzy Zmawiającym,
Wykonawcą i podmiotem trzecim, jakim jest producent - czyli inną firmą prywatną.
Producent, firma prywatna, nie jest zobligowana do wystawiania oświadczeń każdemu, kto
o nie poprosi. Może się okazać, że przedmiotowe postępowanie przetargowe wygra firma z
najdroższą ofertą, tylko dlatego, że przedstawiła odpowiednie oświadczenie producenta.
Dodatkowo, Zamawiający pozostając przy obecnych zapisach specyfikacji naraża się na
kontrolę postępowania przez odpowiednie instytucje w przyszłości, co może nawet
skutkować nałożeniem kar finansowych na projekt, który Zamawiający prowadzi. Dlatego
też wnosimy o wykreślenie (wszędzie tam gdzie zostało wymienione wymaganie
dostarczenia oświadczenia producenta) wymogu oświadczeń producenta, czy podmiotu
trzeciego, nie biorącego udziału w postępowaniu, z przedmiotowego postępowania
przetargowego. Dodatkowo, zgodnie z rekomendacjami prezesa UZP z 2010 roku
Zamawiający może stosować takie zapisy: np.: „Serwis urządzeń musi być realizowany
przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta -- wymagane
oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta
lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty)".
Odpowiedź:
Zamawiający zgadza się na usunięcie zapisu w zakresie wymogu oświadczeń producenta –
wszędzie tam gdzie został umieszczony, jednocześnie zmieniając go na następujący:
Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera
serwisowego producenta - wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie
realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy
dołączyć do oferty).
Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 2
im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi
mgr Halina Filińska
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