WZP.271.1.108.2020/AS

Płock, dnia 05.10.2020 roku

Wykonawcy
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę
sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania.

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U z z 2019 r. poz. 1843 ze zm) przekazuje pytania, które
wpłynęły w dniu 05.10.2020 roku, udziela odpowiedzi oraz dokonuje stosownych zmian
SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych:
Zapytanie z dnia 05.10.2020 roku (1)

W dniu 30-09-2020 Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na „Dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania” w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) (PZP).
W ramach specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zamieścił
opis przedmiotu zamówienia wskazujący na konkretny produkt, tj. Komputer stacjonarny
typu All In One typ I i II - Dell Optiplex oraz Laptop TP I, II, II – Dell Latitude oraz XPS
Opis przedmiotu zamówienia zawiera takie zestawienie parametrów, które pozwala
na zaoferowanie wyłącznie jednego konkretnego produktu.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści, wszędzie tam, gdzie wymagane jest oświadczenie
producenta/przedstawiciela producenta oświadczenia Wykonawcy?
Uzasadniając powyższe, zwracamy uwagę, że producent sprzętu nie jest stroną w
przedmiotowym postępowaniu i na tym etapie nie ma obowiązku uczestnictwa w
przetargu. Wykonawca poprzez składanie oświadczeń, bierze pełną odpowiedzialność, za
zgodność zapisu ze stanem faktycznym i nie ma podstawy prawnej do podważania ich
treści.

Tym

Samym

postępowania,

Wykonawca

spełnia

wymogi

w

sposób

określone

bezsporny

w

dowodzi,

Specyfikacji

że

Istotnych

przedmiot
Warunków

Zamówienia.
Zwracamy uwagę,

że stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień

Publicznych, Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie
zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe
traktowanie wykonawców. Żądanie przedmiotowego dokumentu/oświadczenia stanowi
naruszenie

tej

zasady,

albowiem

Zamawiający

nie

jest

w

stanie

wyeliminować

ewentualnego wpływu osób trzecich – producentów sprzętu, na wynik postępowania
tj. wybór firmy ubiegającej się o realizację dostawy.
Brak możliwości zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji czyni przedmiotowy
wymóg Zamawiającego sprzecznym z postanowieniami ustawy PZP.
Ad 1
Zamawiający nie wymaga jako warunku koniecznego oświadczenia producenta, jako
dokument równoważny dopuszcza np. wydruk z gwarancji producenta sprzętu
potwierdzający spełnienie danego warunku.
Pytanie 2: Dotyczy Komputer stacjonarny typu All In One Typ I i Typ II. Czy
Zamawiający wykreśli zapis dotyczący plamki max 0,24mm?
Ad 2
Tak, Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w zakresie OPZ poprzez wykreślenie zapisu
dotyczącego plamki max 0,24mm.
Pytanie 3: Dotyczy Komputer stacjonarny typu All In One Typ I i Typ II. Czy
Zamawiający dopuści jako równoważne zapis dotyczący „Możliwość mechanicznego
ukrycia kamery w obudowie komputera” - Kamerę wyposażoną w mechaniczną
zasłonę obiektywu?
Ad 3
Tak, Zamawiający dopuści jako równoważne kamerę wyposażoną w mechaniczną zasłonę
obiektywu.
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Pytanie 3: Dotyczy Komputer stacjonarny typu All In One Typ I i Typ II. Czy
Zamawiający dopuści jako równoważne zapis dotyczący

„Obrót lewo/prawo – w

zakresie min. 90 stopni (45 lewo / 45 prawo)” - możliwość obrócenia komputera
wraz ze stopą - ergonomia stanowiska pracy wskazuje że siedzenie na wprost ekranu jest
najlepszym rozwiązaniem przy czym obrót jest zbędny.
Ad 3
Tak, Zamawiający dopuści jako równoważne możliwość obrócenia komputera wraz ze
stopą.
Pytanie 4: Dotyczy Komputer stacjonarny typu All In One Typ I i Typ II. Czy
Zamawiający w punkcie dotyczącym Warunków gwarancji zamiast Dedykowanego portalu
co jednoznacznie wskazuje tylko na sprzęt firmy Dell, dopuści Możliwość zgłaszania przez
formularz online, ale preferowany jest kontakt z wybranym partnerem serwisowym ?
Ad 4
Tak, Zamawiający dopuści jako równoważne możliwość zgłaszania przez formularz online.
Pytanie 5: Dotyczy Komputer stacjonarny typu All In One Typ I i Typ II. Czy
Zamawiający dopuści jako równoważne Wbudowane poniższe porty:
Min. 1x DP 1.2
Min. 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C port
Min. 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A port
Min. 2x USB 2.0
Wymagane porty USB wbudowane, nie dopuszcza się stosowania rozgałęziaczy, hub’ów
itp.
Wszystkie porty dostępne dla użytkownika w najniższej możliwej regulacji wysokości.
1x Universal audio jack
1x RJ-45 port 10/100/1000 Mbps
Ad 5
Tak, Zamawiający dopuści jako równoważne porty wymienione w pytaniu.
Pytanie 6: Dotyczy Komputer stacjonarny typu All In One Typ I i Typ II. Czy
Zamawiający

dopuści

jako

równoważne

Dedykowane

oprogramowanie

producenta

spełniające poniższe:
Oprogramowanie

producenta

komputera

z

nieograniczoną

czasowo

licencją

na

użytkowanie umożliwiające:
- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu
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operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej
dostępnej wersji,
- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS
bezpośrednio

na

automatycznym

stronie

producenta

przekierowaniem

w

przy

celu

użyciu

uzyskania

połączenia
informacji

internetowego
o:

poprawkach

z
i

usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji, priorytecie
aktualizacji, zgodności z systemami operacyjnymi
- dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające
natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne
- włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest
wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji
- sprawdzenie historii aktualizacji z informacją, jakie sterowniki były instalowane z
dokładną datą i wersją (rewizja wydania)
- dostęp do wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o
zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera.
Ad 6
Tak, Zamawiający dopuści jako równoważne dedykowane oprogramowanie producenta
opisane w pytaniu.
Pytanie 7: Dotyczy Komputer stacjonarny typu All In One Typ I i Typ II. Czy
Zamawiający dopuści komputery stacjonarny które posiadają Zasilacz wewnętrzny o
mocy max 135W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i o efektywności min.
90% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100% ?
Wewnętrzny zasilacz umożliwiała bezproblemową pracę komputera poprzez zmniejszenie
ilości

urządzeń

zewnętrznych

podpiętych

do

komputera

co

jest

rozwiązaniem

korzystniejszym dla Zamawiającego.
Ad 7
Tak, Zamawiający dopuści komputery stacjonarne, które posiadają zasilacz wewnętrzny o
mocy max 135W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i o efektywności min.
90% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%.
Pytanie 8: Dotyczy Komputer stacjonarny typu All In One Typ I i Typ II. Czy
Zamawiający dopuści komputery stacjonarny, które posiadają Wbudowany dźwiękowy
system

diagnostyczny,

służący

do

sygnalizowania

komputerem i jego komponentami, w szczególności:
- uszkodzenia lub braku pamięci RAM
- uszkodzenia płyty głównej
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i

diagnozowania

problemów

z

Ad 8
Tak, Zamawiający dopuści komputer stacjonarny, który posiada wbudowany dźwiękowy
system diagnostyczny opisany w pytaniu.
Pytanie 9: Dotyczy Laptopa TYP I, II i III. Czy Zamawiający dopuści jako równoważne
zapis dotyczący BIOS:
BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna
obsługa za pomocą klawiatury i urządzenia wskazującego (wmontowanego na stałe) oraz
samego urządzenia wskazującego. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych
odczytania z BIOS informacji, oraz posiadać: datę produkcji komputera (data produkcji
nieusuwalna), procesorze, pamięci RAM z informacją o taktowaniu i obsadzeniu w
slotach. Funkcje logowania się do BIOS na podstawie hasła użytkownika, administratora
(hasła niezależne), informację o stanie naładowania baterii (stanu użycia). Możliwość
nadania numeru inwentarzowego z poziomu BIOS bez wykorzystania dodatkowego
oprogramowania, jak i konieczności aktualizacji BIOS.
Ad 9
Tak, Zamawiający dopuści jako równoważne zapis dotyczący BIOS opisany w pytaniu.
Pytanie 10: Dotyczy Laptopa TYP I, II i III. Czy Zamawiający dopuści jako równoważne
Dedykowane oprogramowanie producenta spełniające poniższe:
Oprogramowanie

producenta

komputera

z

nieograniczoną

czasowo

licencją

na

użytkowanie umożliwiające:
- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu
operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej
dostępnej wersji,
- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS
bezpośrednio

na

automatycznym

stronie

producenta

przekierowaniem

w

przy

celu

użyciu

uzyskania

połączenia
informacji

internetowego
o:

poprawkach

z
i

usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji, priorytecie
aktualizacji, zgodności z systemami operacyjnymi
- dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające
natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne
- włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest
wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji
- sprawdzenie historii aktualizacji z informacją, jakie sterowniki były instalowane z
dokładną datą i wersją (rewizja wydania)
- dostęp do wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o
zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera.
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Ad 10
Tak, Zamawiający dopuści jako równoważne dedykowane oprogramowanie producenta
opisane w pytaniu.
Pytanie 11: Dotyczy Laptopa TYP I, II i III. Czy Zamawiający w punkcie dotyczącym
Warunków gwarancji zamiast Dedykowanego portalu co jednoznacznie wskazuje tylko na
sprzęt firmy Dell, dopuści Możliwość zgłaszania przez formularz online, ale preferowany
jest kontakt z wybranym partnerem serwisowym ?
Ad 11
Tak, Zamawiający dopuści jako równoważne możliwość zgłaszania przez formularz online.
Pytanie 12: Dotyczy Laptopa TYP I. Czy Zamawiający dopuści jako równoważne
Wbudowane poniższe porty:
Wbudowane porty i złącza:
1x HDMI
1x RJ-45
2x USB 3.1
1x USB typ C z obsługą DP 1.2
1x USB 2.0
Port zasilania (Współdzielony z USB-C)
Złącze linki zabezpieczającej
Ad 12
Tak, Zamawiający dopuści jako równoważne porty wymienione w pytaniu.
Pytanie 13: Dotyczy Laptopa TYP II i III. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie
laptopa z pamięcią wlutowaną 32GB bez jednego wolnego slotu pamięci?
Ad 13
Tak, Zamawiający dopuści laptopa z pamięcią wlutowaną 32GB bez jednego wolnego
slotu pamięci.
Pytanie 14: Dotyczy Laptopa TYP II i III. Czy Zamawiający dopuści jako równoważne
zapisy dotyczące Multimediów:
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki stereo o mocy
min. 1W na kanał.
Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy
wbudowane w obudowę matrycy.
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Kamera

internetowa

z

diodą

informującą

o

aktywności,

min.

0.9

Mpix,

trwale

zainstalowana w obudowie matrycy wyposażona w mechaniczną przysłonę.
Czytnik kart micro SD, 1 port audio typu combo (słuchawki i mikrofon)
Ad 14
Tak, Zamawiający dopuści jako równoważne zapisy dotyczące Multimediów opisane w
pytaniu.
Pytanie 15: Dotyczy Laptopa TYP II i III. Czy Zamawiający dopuści jako równoważne
Wbudowane poniższe porty:
Wbudowane porty i złącza:
1x HDMI 1.4
1x RJ-45 (dedykowany adapter producenta sprzętu)
2x USB 3.2 TYP-A w tym jeden port z zasilaniem
2x USB 3.2 TYP-C
Port zasilania (Współdzielony z USB-C)
złącze na linkę zabezpieczającą
Ad 15
Tak, Zamawiający dopuści jako równoważne porty wymienione w pytaniu.
Zawarcie w SIWZ ogólnej klauzuli o dopuszczeniu urządzeń równoważnych jest
jedynie formalnym spełnieniem obowiązku ustawowego, natomiast nie ma realnego
znaczenia dla wykonawców, gdyż przy obecnej treści opisu przedmiotu zamówienia nie
można złożyć oferty na inne produkty.
Zgodnie

z

art.

29

PZP

Zamawiający

jest

obowiązany

do

przygotowania

postępowania, w tym sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem
generalnej zasady prawa zamówień publicznych - zasady ochrony uczciwej konkurencji.
Jeśli opis przedmiotu zamówienia wskazuje na konkretne produkty i w związku z
tym dyskryminuje część wykonawców funkcjonujących na rynku, stanowi to naruszenie
ww. przepisu.
Prowadzenie postępowania zamówienia publicznego w opisanych warunkach może
zatem skutkować unieważnieniem postępowania.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7) PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do
usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
Ponadto, nawet jeśli zostałaby zawarta umowa w wyniku takiego postępowania,
umowa taka może zostać unieważniona z powodu naruszeń przepisów ustawy, które
miały miejsce w toku postępowania (art. 146 ust. 6 PZP).
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Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej jednoznacznie wskazuje na niezgodność
z prawem opisanej wyżej praktyki. Orzeczenia te dotyczą zarówno odwołań wnoszonych
przez wykonawców jak i wyników kontroli przeprowadzanych przez Urząd Zamówień
Publicznych (np. uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 sierpnia 2016 r., KIO/KD
58/16, uchwała KIO z dnia 4 kwietnia 2016 roku, KIO/KD 21/16).
Art. 200 ust. 2 pkt 2 PZP wprost przewiduje także karę pieniężną nakładaną na
zamawiającego, który opisuje przedmiot zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą
konkurencję.
W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o zmianę opisu przedmiotu
zamówienia poprzez jego modyfikację tak, aby możliwe było złożenie oferty także na inne
produkty niż tylko Dell Optiplex
Dopuszczenie powyższego pozwoli na zaoferowanie sprzętu wiodących producentów
takich jak np. Lenovo, HP.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych dokonuje zmiany treści SIWZ:
ROZDZIAŁ XII B
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY SKŁADANEJ W FORMIE PAPIEROWEJ
pkt 7 otrzymuje brzmienie:
7. Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być
zaadresowana na Zamawiającego oraz powinna posiadać oznaczenia:
Oferta dla zadania pn. Dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów
i oprogramowania.
Nie otwierać przed dniem 12 października 2020 roku godz. 11.30.
ROZDZIAŁ XIII
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
pkt 1-3 otrzymują brzmienie:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 12 października 2020 roku do godz. 11.00:
a) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy,
b) w formie pisemnej - w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta Płocka, 09-400
Płock, Stary Rynek 1 (wejście od ul. Zduńskiej 3).
Do czasu trwania pandemii koronawirusa COVID-19 oferty składane osobiście
bądź dostarczane za pośrednictwem kuriera należy umieścić w urnie oznaczonej
„ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” znajdującej się przy wejściu do Biura Obsługi
Klienta - wejście od ulicy Zduńskiej. Wrzucenie oferty do innej urny traktowane
będzie jako niezłożenie oferty.
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2. Otwarcie ofert nastąpi 12 października 2020 roku o godz. 11.30 w siedzibie
Zamawiającego.
Do czasu trwania pandemii koronawirusa COVID-19 otwarcie ofert nastąpi poprzez
transmisję

online

na

kanale

YouTube

Urzędu

Miasta

Płocka

https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videosview=57&flow=gr
id.

Zamawiający informuje, iż przekazał równocześnie do BZP ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia.
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