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WYJASNIENIA NR. 2 DO ZAM.PUB. NR 21/2016 
 

 
Dotyczy: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego (zestawów 

komputerowych) wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji zadań 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakresie wdrażania PO WER oraz 
RPO WD. 

 
CPV   30213300-8, 48310000-4 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia treść  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do 

zamówienia publicznego nr 21/2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 
 

 
Pytanie 1.  

Wnoszę o wykreślenie wymaganych potwierdzeń producenta pkt. 11 wymagań dla stacji roboczej zgodnie 

z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich 
może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 

2013 r. poz. 231), wszelkie oświadczenia producenta wykraczają  poza zakres dokumentów tam wskazanych 
(Zgodnie z wyrokiem KIO/UZP/1268/09). Tym samym SIWZ jest niezgodna z Ustawą i interpretacją KIO.  

 
Wnoszę o wykreślenie kryterium MTBF gdyż jest to niewiarygodne i nieobiektywne. Wynika to z faktu, że 

- brak jest obiektywnych sposobów mierzenia tego parametru pomiędzy różnymi producentami tzn. nie ma 

żadnej normy badawczej dla takich urządzeń złożonych z różnych podzespołów w ramach jednej linii 
produktowej 

- MTBF można mierzyć do jednorodnych produktów typu dyski 
- punkty w przetargu otrzymywane będą na podstawie licytacji producentów , która wobec braku ustalonych 

norm badawczych będzie subiektywna, 

- niemożliwe jest realne określenie MTBF  danego komputera. MTBF danej jednostki zależy od kilkunastu 
MTBF użytych podzespołów. Producenci światowych marek typu Dell , HP, Fujitsu integrują podzespoły 

różnych firm. W jednej dostawie komputerów marki Dell możemy znaleźć pamięci firmy Hynix jak i Kingston. 
Producenci nie badają wszystkich konfiguracji dlatego nie mogą wypowiedzieć się jednoznacznie o MTBF 

urządzenia które otrzyma Zamawiający.  

- Zamawiający dopuszczając certyfikat dla danej serii / linii produktu dopuszcza ocenę przedmiotu 
Zamówienia poprzez parametry innych produktów. Parametry serii/ linii nie są i nie będą parametrami 

otrzymanych urządzeń. Ocena przedmiotu zamówienia przez ocenę innych produktów (urządzeń testowych 
różnych od wymaganego)  jest niezgodna z ustawą PZP. 

Odpowiedź 1. 
Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie proponowanej zmiany w SIWZ. 

Pytanie 2.  
Zgodnie z treścią  załącznika nr 2 do SIWZ (tabela 2 – monitor 44szt) Zamawiający wymaga,  aby 

w zaoferowanym modelach monitorów regulacja kąta pochylenia ekranu wynosił od -3,5⁰ do +20⁰.  
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Czy zamawiający dopuści rozwiązanie firmy Samsung w postaci monitora mo del LS22E45KMSV/EN. 

spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego z kątem nachylenia wynoszącym -3⁰ do + 25⁰  zyskując 

jednocześnie możliwość dodatkowej regulacji nachylenia o dodatkowe 4,5º? 

 
Odpowiedź 2. 

Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie proponowanej zmiany w SIWZ. 

 

Biorąc pod uwagę że w/w odpowiedź nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzanie zmian  
w ofertach, nie ma zastosowania art. 38 ust 6. w/w Ustawy  

 

 
 
 
 


